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

 

Memorando nº 208 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
Maceió, 16 de fevereiro de 2022.

À Unidade demandante Seção de Manutenção e Reparos
Assunto: Nova contratação. Manutenção de Elevadores.
Prédio Sinimbu.

 

Com os cumprimentos devidos, venho através desse
documento informar que o contrato nº 10/2017 (0276979) com a
ELEMAC ELEVADORES LTDA ME já se avizinha de seu prazo de
vigência, mais precisamente em 01/08/2022. Não há mais
possibilidade de prorrogação já que se completarão os 60 (meses)
limitantes previstos no artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93, in
verbis:

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de
forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a
sessenta meses (grifo nosso); 

 

Considerando que a seção destinatária é a unidade
demandante, urge necessária a elaboração do Documento de
Formalização de Demanda (DFD) para guiar a elaboração do Termo
de Referência respectivo, essencial para a regular evolução destes
autos.

Não obstante, incluir em despacho complementar
ao Documento de Formalização de Demanda as resposta aos
seguintes pontos: 

 
a) Se a contratação pretendida está prevista no Plano
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a) Se a contratação pretendida está prevista no Plano
Anual de Contratações do TRE-AL;

b) A estimativa de quantidades e suas especificações
(equipamentos e postos);

c) As soluções viáveis, inclusive as exigências
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, se for o caso;

d) Os demonstrativos dos resultados pretendidos com
essa contratação;

e) As providências a serem adotadas pelo TRE-AL para
adequar os ambientes, caso necessário;

f) Se há a necessidade de contratações correlatas e/ou
interdependentes; 

g) Os impactos ambientais e as respectivas medidas
mitigadoras (por exemplo, forma de descarte dos consumíveis
utilizados).

 
Para fins de consulta, o Termo de Referência que originou

o contrato atual é o 0208981.
Dessa forma, remeto o processo para as providências

iniciais e necessárias.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 16/02/2022, às 16:20, 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
1014636 e o código CRC 96D1F4E7.
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Setor Requisitante:
SMR/COSEG/SAD
Responsável pela Demanda:
MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA
Matrícula:
30920403
E-mail:
marcosteixeira@tre-al.jus.br
Telefone:
(82) 2122-7797
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
A contratação do serviço visa garantir a conservação e o perfeito
funcionamento do elevador do edifício da antiga sede do TRE/AL, permitindo
comodidade e facilidade de acesso e tráfego de pessoas e materiais, bem como
preservando a segurança dos usuários. Além disso, o elevador é essencial
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida às edificações prediais.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço de manutenção
preventiva e corretiva de 01 (um) elevador, da marca OTIS, com capacidade
para 08 (oito) pessoas ou 600 kg, velocidade de 60m/min, com 08 (oito) paradas
(subsolo, térreo e seis pavimentos). Quadro de comando eletrônico
computadorizado da marca INFOLEV WWF; Motor elétrico para máquina de
tração com potência de 20 HP; instalado no prédio da antiga sede
administrativa deste Tribunal, localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Praça
Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, incluindo a reposição de peças novas e
originais.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
Considerando o caráter de continuidade dos serviços, a nova contratação deve
ser iniciada até o término da vigência do atual contrato - 01/08/2022. Em
razão de impossibilidade de renovação, uma vez que alcança o prazo
máximo de vigência permitido por lei.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Indica-se servidor Audeir  Medeiros de Aguiar Peixoto, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos - SMR, atual responsável pela fiscalização técnica dos
serviços.

Maceió, 14 de março de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 21/03/2022, às 16:29, 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
1026462 e o código CRC 2DE5B97A.

Responsável pela formalização da demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
À SEGEC.
 
Senhor Chefe,
 
Em cumprimento às prescrições contidas no

Memorando 208 (1014636), esta setorial apresenta o
Documento de Formalização de Demanda (DFD - 1026462)
para guiar a elaboração do Termo de Referência respectivo,
essencial para a regular evolução destes autos.

Em ato contínuo, apresenta-se as informações
complementares ao DFD - 1026462:

 
a) Informo ainda, que a despesa integra o Plano

Anual de Contratações 2022, conforme o Formulário
046 do Anexo Único à Portaria Presidência nº 520/2021,
constante do evento SEI nº 0992236.

 
Os itens de b a g foram analisados e incorporados

no Termo de Referência SMR 1078971.
Sendo estas as informações a serem prestadas,

remeto os autos para a continuidade do feito.
 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 01/06/2022, 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-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031212 e o código CRC 1E25A2DB.

0001374-78.2022.6.02.8000 1031212v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 361 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
Maceió, 28 de março de 2022.

Para: Seção de Manutenção e Reparos
Assunto: Complementação. Termo de Referência. Manutenção
de elevadores. Sinimbu.

 

Com os cumprimentos de praxe, em
complementação ao Memorando 208 (1014636), o Documento
de Formalização da Demanda (1026462)  deverá
ser acompanhada do devido Termo de Referência, haja vista
que a unidade destinatária detém conhecimento técnico para
elaboração de tal documento imprescindível ao certame. 

 
Após, enviar os autos à Secretaria de

Administração para continuidade do feito.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 28/03/2022, às 13:05, 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
1035365 e o código CRC D987FC27.

0001374-78.2022.6.02.8000 1035365v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO
 
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, conforme as exigências contidas neste
Termo.
 
II - OBJETIVO
 
Garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado no Edifício-Sede
deste Tribunal proporcionando condições ideais de funcionalidade e
segurança nos deslocamentos, levando em consideração o respeito aos
requisitos de acessibilidade previstos principalmente na Recomendação nº
27/2022 - CNJ.
 
III - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
 

MARCA CAPACIDADE VELOCIDADE PARADAS MOTOR
ELÉTRICO

OTIS  8 PESSOAS
(600KG) 60M/MIN

8 (SUBSOLO,
TÉRREO + 6
ANDARES)

20 HP

 
IV - DISPOSIÇÕES GERAIS
 
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo
de Referência poderão vistoriar o elevador existente no antigo Edifício-Sede
deste Tribunal, na Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL para perfeito
conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas
existentes para possível retirada e reinstalação de equipamentos, em
companhia de servidor lotado na SMR designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, durante o horário de expediente do Tribunal (segunda às quintas-
feiras, das 13 hs às 19 horas; sextas-feiras, das 07:30 hs às 13:30 horas);
A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por técnico credenciado
da proponente interessada;
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O método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais empregados, bem como
a solução utilizada pela CONTRATADA deverão ser adequados e suficientes à
perfeita execução dos serviços previstos neste Termo e ao seu objetivo;
A conclusão dos serviços previstos neste Termo não exime o prestador de
responder pelos vícios aparentes e/ou ocultos segundo disposições legais e
deste instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor.
 
V - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo
de Referência deverão apresentar:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA comprovando que a empresa possui em seu
quadro técnicos habilitados a executarem os serviços previstos neste Termo;
b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA da
Região, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado para a
qual a empresa e o profissional, que deterá a responsabilidade técnica desta
licitação, tenha prestado serviço compatível em características e quantidades
com o objeto deste Termo, assim considerados serviços de manutenção
preventiva e corretiva em elevadores similares aos instalados na antiga Sede
do TRE/AL em quantidade e capacidade, com duração mínima de pelo menos
12 meses consecutivos;
c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro de pessoal da
CONTRATADA, nos termos da alínea a supra deverá ser feita com a
apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Social com
as respectivas alterações;
 
VI - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 
A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preventiva ou
corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, regulagens, limpezas,
ajustes e reparos necessários, incluindo a substituição de qualquer parte/peça
eletrônica, mecânica, hidráulica ou de acabamento, sem exceção; essa
substituição será realizada numa base de troca por outra nova e original, de
forma a manter as características originais dos elevadores, tornando-se a
parte substituída propriedade da CONTRATADA;
O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da CONTRATADA,
assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário
ao trabalho, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes,
graxas, fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que
correrão às expensas da empresa contratada;
Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o serviço em
conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL
atestará na forma e prazo estabelecidos em legislação específica, a execução e
conclusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não
serão dadas por concluídas pela CONTRATANTE.
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VII - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
 
A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer procedimento
destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador,
conservando-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram
necessárias ao seu bom funcionamento. Os serviços de manutenção
preventiva serão executados mensalmente, mediante prévio agendamento
junto à Seção de Manutenção e Reparos;
Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados por técnicos da
CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o expediente deste
Tribunal, sob supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;
A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos componentes
elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas,
testes e correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento
do elevador;
A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva em todos os
componentes do elevador, entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos
eletrônicos e demais componentes dos armários de comando seletor, redutor,
polia, rolamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade,
aparelho seletor, fita, pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites,
guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapeso,
para-choques, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnéticas, cabina,
operadores elétricos em geral, fechadores, trincos, fixadores, tensores,
corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos, casas de
máquinas e poço, procedendo às verificações, regulagens, ajustes,
lubrificações, limpezas, testes e correções, a fim de proporcionar
funcionamento perfeito, econômico e seguro do equipamento;
Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA deverá elaborar
Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a
Administração nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com
informações de todos os itens que compõem o elevador e atual situação,
devendo ser informado também a data de realização da manutenção, situação
operacional do elevador, itens com defeito, peças e materiais substituídos,
identificação do técnico que realizou a manutenção, horário inicial e final do
serviço e data de execução;
As peças de reposição utilizadas na manutenção preventiva serão fornecidas
pela empresa a ser contratada;
A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em intervalos
obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as
verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários
para mantê-los em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de
segurança;
A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a
sexta-feira, no horário no horário das 8 horas até às 18 horas.
 
VIII - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
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A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência corretiva e de
plantão por meio do envio de profissional técnico à antiga Sede deste
Tribunal, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras
providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo na
ocasião Ordem de Serviço onde deverá constar dados gerais como: marca,
modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, relação
de peças substituídas, data e horário inicial e final do serviço, além da
identificação do técnico que prestou o atendimento, sendo que uma via da
Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado por este
Tribunal;
Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre quando
solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da
constatação de mau funcionamento dos elevadores, e consistirão de todos os
procedimentos necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso,
compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças, ajustes e
reparos, em consonância com os manuais e normas técnicas específicas, além
das descritas neste Termo;
Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser nova, original e
garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;
A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos chamados para
manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para
manutenção preventiva;
Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo TRE/AL
quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal especificado nos
manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos;
A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de segunda a sexta-
feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do Tribunal,
para recolocação do equipamento em funcionamento normal ou outras
providências. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após
a solicitação técnica que será feita por telefone ou email. Independentemente
do defeito, a regularização deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a
partir da comunicação da inoperância;
Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação no prazo
estabelecido acima, deverá a empresa colocar o elevador em funcionamento
em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento
das 12 (doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da
parte defeituosa por outra similar, desde que afastados os riscos de
agravamento posterior do problema ou de diminuição da vida útil do elevador
e asseguradas a segurança do pessoal e das instalações do CONTRATANTE;
Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA de tudo
lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do
atendimento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução
provisória não acarretará qualquer espécie de risco ao elevador e à
CONTRATANTE, deverá constar a justificativa para o procedimento adotado,
bem como a previsão de retorno dos elevadores às suas características
originais, cujo prazo máximo fica desde já estipulado em 07 (sete) dias, quando
só então o serviço será dado por concluído;
Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de segunda a sexta-
feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos sábados,
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domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do
funcionamento do elevador, aplicando todo o material necessário e existente
em estoque de emergência; caso haja a necessidade de utilização de
componente não existente em estoque de emergência e/ou serviços de oficina,
a normalização de funcionamento dar-se-á a partir do primeiro dia útil
subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horário normal de
atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas após
a solicitação de assistência.
 
IX - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual,
com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos
até o limite legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia
legal após findo contrato/prorrogação anterior em vigência e sua publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União;
O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a
substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre
negociação, tendo por critério os valores praticados no mercado.
 
X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL;
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos
serviços no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada
pela Seção de Manutenção e Reparos;
c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços;
d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;
e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde
que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que
nas dependências do TRE/AL;
f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz;
g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-
los;
h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao À
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com
vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE;
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i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramentas
recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as
manutenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de
peças conforme as normas estabelecidas pelo fabricante;
j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a
procedência das peças que necessitarem de substituição;
k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente
de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o
CONTRATANTE, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos
materiais, produtos e equipamentos empregados;
l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;
m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou
inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados
necessários e apresentando solução técnica para sua correção;
n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como
inadequados para a prestação dos serviços;
o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador;
p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das peças de
reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses;
q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa
responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços
referenciados neste projeto;
r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da remessa e
devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas
dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de
pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços
prestados;
s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., que
será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade,
adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido
imediatamente após a execução dos serviços;
t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da
Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após
o horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à
CONTRATANTE;
u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer trabalho
inadequadamente executado e recusado pela fiscalização;
v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito
funcionamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL;
w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que
impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de
imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a
execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos
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execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos
de conclusão estabelecidos neste Termo;
x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica,
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que
caracterize modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta
comercial, para prévia aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento
detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a
ficar caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida.
 
XI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto,
o qual deverá informar nos autos do correspondente Processo
Administrativo as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e
legais exijam medidas corretivas;
b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 (dez)
dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de
acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal.
 
XII - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
 
A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão
de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais,
quando for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre
qualidade do serviço e qualidade do equipamento;
A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade ambiental,
observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais
utilizados nos serviços: 
a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos;
b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos;
c) Maior vida útil;
d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem;
e) Geração de menor volume de resíduos;
f) Eficiência energética.
Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final de
peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como:
a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro
não licenciado; 
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não
licenciados;
c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
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abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.”
 
XIII - DO CONTROLE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços através de seus
servidores nomeados, podendo para isso:
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do serviço;
b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscalização
dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do
escopo contratado;
c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de
funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que
não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou
coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a
fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente,
baseado nos dispositivos contratuais e legais;
d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o serviço
em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL
atestará, na forma e prazo estabelecidos em instrumento específico, a
execução e conclusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da
CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela CONTRATANTE.
 
XIV - DO PAGAMENTO
 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da Nota
Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através
de ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em
até 10 (dez) dias úteis, e devidamente atestada pelo fiscal designado;
Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo da
Secretaria da Receita Federal;
Conjuntamente com a Nota Fiscal de Serviços, a empresa encaminhará as
certidões de regularidade junto aos órgãos competentes.
 
XV - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
 
A CONTRATADA se obriga, durante todo o tempo de vigência contratual, a
apresentar prazo de garantia para os serviços e para as peças de reposição
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por ela fornecidas, a partir de sua conclusão, conforme dispõe as normas do
fabricante, ressaltando que esse prazo nunca poderá ser inferior a 06 (seis)
meses.
 
XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as sanções previstas
na Lei 8.666/93, bem como as seguintes sanções administrativas, a serem
determinadas pela Administração, inclusive cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) dias pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
 

Maceió, 26 de maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 27/05/2022, 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
1073790 e o código CRC 9FEB1F3C.

0001374-78.2022.6.02.8000 1073790v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2022.
À SMR,
 
Tendo em vista a proximidade do termo do contrato

nº 10/2017 (0276979), mais precisamente em 01/08/2022,
elaborei o termo de referência 1073790 para análise do setor
demandante.

Em concordância com o arrolado no documento ou
após as alterações que forem julgadas necessárias, remeter os
autos ao Gabinete da Secretaria de Administração para
continuidade do feito.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 27/05/2022, às 11:27, 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
1075909 e o código CRC 4108B6FE.

0001374-78.2022.6.02.8000 1075909v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO
 
Contratação de serviços de manutenção preventiva

e corretiva do elevador abaixo descrito, pertencente a este
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais,
conforme as exigências contidas neste Termo.

 
II - OBJETIVO
 
Garantir o perfeito funcionamento do elevador

instalado na antiga sede deste Tribunal, proporcionando
condições ideais de funcionalidade e segurança
nos deslocamentos, levando em consideração o respeito aos
requisitos de acessibilidade previstos principalmente na
Recomendação nº 27/2022 - CNJ.

 
III - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
 

MARCA CAPACIDADE VELOCIDADE PARADAS MOTOR
ELÉTRICO

OTIS  8 PESSOAS
(600KG) 60M/MIN

8
(SUBSOLO, TÉRREO
+ 6 ANDARES)

20 HP

 
IV - DISPOSIÇÕES GERAIS
 
As proponentes interessadas na prestação dos

serviços contidos neste Termo de Referência poderão
vistoriar o elevador existente no antigo Edifício-Sede deste
Tribunal, na Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL para
perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se
das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, em companhia de servidor
lotado na SMR, designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, durante o horário de expediente do Tribunal (segunda
às quintas-feiras, das 13 hs às 19 horas; sextas-feiras, das
07:30 hs às 13:30 horas);

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

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

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

 
V - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 
As proponentes interessadas na prestação dos

serviços contidos neste Termo de Referência deverão
apresentar:

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

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

c) A comprovação de que o profissional faz parte
do quadro de pessoal da CONTRATADA, nos termos da alínea
a supra deverá ser feita com a apresentação da cópia da CTPS
ou no caso de sócios, do Contrato Social com as respectivas
alterações;

 
VI - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 
A empresa contratada deverá, no momento da

manutenção preventiva ou corretiva, executar os devidos
testes, lubrificações, regulagens, limpezas, ajustes e reparos
necessários, incluindo a substituição de qualquer parte/peça
eletrônica, mecânica, hidráulica ou de acabamento, sem
exceção; essa substituição será realizada numa base de troca
por outra nova e original, de forma a manter as
características originais dos elevadores, tornando-se a parte
substituída propriedade da CONTRATADA;

O fornecimento de peças e componentes ficará a
cargo da CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer
material complementar necessário ao trabalho, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc.,
que correrão às expensas da empresa contratada;

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

 
VII - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA
 
A manutenção preventiva tem por objeto todo e

qualquer procedimento destinado a prevenir a ocorrência de
quebras e defeitos do elevador, conservando-o em perfeito
estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se
fizeram necessárias ao seu bom funcionamento. Os serviços
de manutenção preventiva serão executados mensalmente,
mediante prévio agendamento junto à Seção de Manutenção e
Reparos;

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

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

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

Para cada manutenção preventiva realizada, a
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, a
ser entregue ao servidor/setor que a Administração nomear
como fiscal do contrato, contendo check-list com informações
de todos os itens que compõem o elevador e atual situação,
devendo ser informado também a data de realização da
manutenção, situação operacional do elevador, itens com
defeito, peças e materiais substituídos, identificação do
técnico que realizou a manutenção, horário inicial e final do
serviço e data de execução;

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

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

A manutenção preventiva deverá ser realizada,
desde que acordada com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, no período de segunda a sexta-feira,
no horário no horário das 8 horas até às 18 horas.

 
VIII - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

CORRETIVA
 
A empresa contratada deverá realizar os serviços

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

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

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

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

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

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

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

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

Deverá ser realizado atendimento de plantão no
período de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial
(8 horas até às 18 horas), e aos sábados, domingos e feriados
em período integral, para normalização inadiável do
funcionamento do elevador, aplicando todo o material
necessário e existente em estoque de emergência; caso haja a
necessidade de utilização de componente não existente em
estoque de emergência e/ou serviços de oficina, a
normalização de funcionamento dar-se-á a partir do primeiro
dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu
horário normal de atendimento. Os chamados deverão ser
atendidos em até 02 (duas) horas após a solicitação de
assistência.

 
IX - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
 
O prazo de vigência será contado da data de

assinatura do termo contratual, com duração de 12 (doze)
meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o
limite legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93,
com eficácia legal após findo contrato/prorrogação anterior
em vigência e sua publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União;

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze)
meses e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o
período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre
negociação, tendo por critério os valores praticados no
mercado.

 
X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART), fornecida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA/AL;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos
serviços no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da
comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos;

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os
serviços;

d) Responder, integralmente, pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer
infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos
durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências
do TRE/AL;

f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu
trabalho e deixá-los no seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operações, a prejudicá-los;

h) Executar de forma a garantir os melhores
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h) Executar de forma a garantir os melhores
resultados, cabendo ao À CONTRATADA otimizar a gestão de
seus recursos humanos e materiais, com vistas à qualidade
dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE;

i) Usar tão somente peças novas e originais,
instrumentos e ferramentas recomendadas pelo fabricante do
elevador onde deverão ser efetuadas as manutenções
preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços
de peças conforme as normas estabelecidas pelo fabricante;

j) Apresentar, sempre que solicitado, os
documentos que comprovem a procedência das peças que
necessitarem de substituição;

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de
trabalho, principalmente de segurança, coletivos e
individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual –
EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pelo
quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e
equipamentos empregados;

l) Promover a sinalização e proteção adequadas
relativas aos serviços, principalmente nas áreas de risco de
acidentes;

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito,
qualquer anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente,
prestando os esclarecimentos julgados necessários e
apresentando solução técnica para sua correção;

n) Atender de imediato às solicitações do
CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não
qualificados ou entendidos como inadequados para a
prestação dos serviços;

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de
peças do elevador;

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia
dos serviços e das peças de reposição, para estas, no mínimo
de 06 (seis) meses;

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e
contratado pela empresa responsável, devidamente
uniformizado e identificado para os serviços referenciados
neste projeto;

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais
decorrentes da remessa e devolução de partes e peças que
tenham sido reparadas em suas dependências ou de terceiros,
bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias,
alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços
prestados;

s) Responsabilizar-se por todo o material
sucateado, embalagens, etc., que será de sua propriedade,
sendo ainda de sua total responsabilidade, adequadamente, a
respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido
imediatamente após a execução dos serviços;

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da
Secretaria da Administração, quando houver necessidade de
trabalhos extraordinários após o horário estipulado ou em
finais de semana e feriados, sem ônus adicional à
CONTRATANTE;

u) Refazer de imediato, sem ônus para a
CONTRATANTE, qualquer trabalho inadequadamente
executado e recusado pela fiscalização;

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas, a realização de quaisquer
serviços que possam interferir no perfeito funcionamento dos
elevadores ou na rotina do TRE/AL;

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais
motivos de força maior que impeçam a realização dos
trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato e em
comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a
execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os
prazos máximos de conclusão estabelecidos neste Termo;

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou
modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de acabamento
diferente da do projeto original e que caracterize
modernização, deverá ser precedida de apresentação de
proposta comercial, para prévia aprovação da

Termo de Referência SMR 1078971         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 22



CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e
documentos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de
forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da
atualização sugerida.

 
XI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização

dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Fiscal designado para tanto,
o qual deverá informar nos autos do correspondente Processo
Administrativo as falhas detectadas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais exijam medidas
corretivas;

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados
no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento de
documento fiscal hábil, quando prestados de acordo com as
cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal.

 
XII - DOS REQUISITOS DE

SUSTENTABILIDADE
 
A contratada deverá, na execução dos serviços,

priorizar a contratação de mão de obra local e aquisição de
equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o
caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre
qualidade do serviço e qualidade do equipamento;

A contratada deverá sempre preocupar-se com a
sustentabilidade ambiental, observando sempre em relação às
peças utilizadas e a outros materiais utilizados nos serviços: 

a) Menor utilização de recursos naturais em seus
processos produtivos;

b) Menor presença de materiais perigosos ou
tóxicos;

c) Maior vida útil;
d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem;
e) Geração de menor volume de resíduos;
f) Eficiência energética.
Não são permitidas, à contratada, formas

inadequadas de destinação final de peças ou resíduos dos
serviços realizados, tais como:

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas
como rurais, ou em aterro não licenciado; 

b) queima a céu aberto ou incineração em
instalações e equipamentos não licenciados;

c) lançamento em corpos d’água, praias,
manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas,
cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais,
esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.”

 
XIII - DO CONTROLE E DA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e

exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços através
de seus servidores nomeados, podendo para isso:

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais
de execução do serviço;

b) Exercer, através dos servidores nomeados para
tal finalidade, a fiscalização dos serviços de modo a assegurar
o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado;

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a
substituição, de funcionário(s) da CONTRATADA que
estiver(em) sem uniforme ou crachá, que não estiver(em)
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utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou
coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou
dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s)
área(s) julgar inconveniente, baseado nos dispositivos
contratuais e legais;

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

 
XIV - DO PAGAMENTO
 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante

a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro
documento hábil e pertinente ao objeto, através de ordem
bancária de crédito em conta corrente, previamente
informada, em até 10 (dez) dias úteis, e devidamente atestada
pelo fiscal designado;

Poderão ser descontados dos pagamentos os
valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela
legislação tributária;

Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e
Declaração conforme modelo da Secretaria da Receita
Federal;

Conjuntamente com a Nota Fiscal de Serviços, a
empresa encaminhará as certidões de regularidade junto aos
órgãos competentes.

 
XV - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

EXECUTADOS
 
A CONTRATADA se obriga, durante todo o tempo

de vigência contratual, a apresentar prazo de garantia para os
serviços e para as peças de reposição por ela fornecidas, a
partir de sua conclusão, conforme dispõe as normas do
fabricante, ressaltando que esse prazo nunca poderá ser
inferior a 06 (seis) meses.

 
XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as sanções previstas na Lei 8.666/93, bem como as
seguintes sanções administrativas, a serem determinadas pela
Administração, inclusive cumulativamente:

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

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de
atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

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

A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 05 (cinco) dias pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

As multas poderão ser cumuladas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver,
ou cobradas judicialmente.
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Maceió, 01 de junho de 2022

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 01/06/2022, às 09:35, 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
1078971 e o código CRC CB0F04C5.

0001374-78.2022.6.02.8000 1078971v2
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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 2022.
Devolvo os autos à SMR, em face do Despacho

SEGEC 1075909.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/06/2022, às 00:48, 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
1082757 e o código CRC 798FB836.

0001374-78.2022.6.02.8000 1082757v1
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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 2022.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Não obstante a ausência de despacho de

encaminhamento da SMR, a fiscalização procedeu a análise e
os devidos ajustes no Termo de Referência elaborado pela
SEGEC (1073790) e subscreveu a nova peça técnica elaborada
por esta setorial (Termo de Referência SMR 1078971).

Desta forma, remeto os autos à SAD para análise,
aprovação e deliberação sobre o Termo de Referência SMR
(1078971) elaborado pelo engenheiro Audeir Medeiros de
Aguiar Peixoto.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/06/2022, às 15:07, 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
1083195 e o código CRC 4E18C7C6.

0001374-78.2022.6.02.8000 1083195v1
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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 junho de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência SMR (doc. 1078971),

que reúne os elementos necessários e suficientes para caracterizar o
objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2022, conforme o formulário 046 do Anexo Único à
Portaria Presidência nº 520/2021 (doc. 0992236).

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/06/2022, às 18:51, 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
1083922 e o código CRC ACCB835B.

0001374-78.2022.6.02.8000 1083922v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Termo de

Referência (1073790) pela SAD (1083922), faço remessa
destes autos à COMAP, para prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/06/2022, às 14:19, 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
1086191 e o código CRC 846F46C5.

0001374-78.2022.6.02.8000 1086191v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1086191, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/06/2022, às 15:42, 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
1086425 e o código CRC 5FA1C820.

0001374-78.2022.6.02.8000 1086425v1
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E-mail - 1086580

Data de Envio: 
  09/06/2022 16:55:37

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

Para:
    MANUTECNICA@HOTMAIL.COM
    PREVENT.ENGENHARIA@YAHOO.COM
    rlvengenharia2018@gmail.com
    elemacelevadores1@gmail.com
    syrleifeitosa@engeltech.eng.br
    comercial@elemacelevadores.com.br
    davydson.souza@otis.com
    comercialliftservice@hotmail.com
    atendimento@liftservice.com.br
    manutecnica.al@gmail.com
    sgcomercioelevadores@gmail.com
    diagonalrep@hotmail.com
    Davydson.Souza@otis.com

Assunto: 
  TRE-AL - Solicitação de orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de manutenção preventiva e
corretiva do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, conforme as exigências contidas em Termo de Referência anexo.

II - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
MARCA - OTIS
CAPACIDADE - 8 PESSOAS (600KG)
VELOCIDADE - 60M/MIN
PARADAS - 8 (SUBSOLO, TÉRREO + 6 ANDARES)
MOTOR ELÉTRICO - 20 HP

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1078971.html
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Salvador, 13 de Junho de 2022. 

 
Ao 

TRE – AL SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SEIC 
Ref.: Proposta para Manutenção de Elevadores. 

Att.: Sra.Lisiana Teixeira Cintra 

 
 

Detalhamento unitário dos preços 

Abaixo apresentamos nossas tabelas com preços unitários: 

ELEVADOR Otis  

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR MENSAL TOTAL ANUAL 

1 Contratação para Manutenção 

preventive e Corretiva de Elevador 

Marca Otis 8 Pessoas ou 600KG. 

01 R$ 1.500,00 R$ 1.500, 00 

                                                                                              Valor Total Anual: R$  R$ 18.000,00 

 
 Prazo para execução dos serviços: 15 dias úteis apos aprovação; 

 Validade da proposta: 90 dias; 

 Condições de pagamento: a combinar com a Administração local. 

 

Dados do fornecedor: 
 

RAZÃO SOCIAL: PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA 

E-mail: prevent.engenharia@yahoo.com 

CNPJ: 29.080.486/0001-05 INSC. ESTADUAL: ISENTO 

ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, N 2568,sala12 B, cabula – Salvador/Bahia. 

TELEFONES: (71) 3034 0055 \ (71) 99294 5959 

DADOS BANCÁRIOS: Bradesco 

BANCO : Bradesco - 237 

AGÊNCIA: 3326 CONTA CORRENTE: 60906-4 

 

 
Eng. Mario Alves de Pinho Neto 

CPF: 034.762.085-08 / CREA 76266 BA 

PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 29.080.486/0001-05  
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E-mail - 1088339

Data de Envio: 
  13/06/2022 16:08:27

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

Para:
    comercial1@elemacelevadores.com.br

Assunto: 
  TRE-AL - Solicitação de orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de manutenção preventiva e
corretiva do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, conforme as exigências contidas em Termo de Referência anexo.

II - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
MARCA - OTIS
CAPACIDADE - 8 PESSOAS (600KG)
VELOCIDADE - 60M/MIN
PARADAS - 8 (SUBSOLO, TÉRREO + 6 ANDARES)
MOTOR ELÉTRICO - 20 HP

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1078971.html
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E-mail - 1088356

Data de Envio: 
  13/06/2022 16:14:52

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

Para:
    MANUTECNICA@HOTMAIL.COM

Assunto: 
  TRE-AL - Solicitação de orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Mensagem: 
   Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de manutenção preventiva e
corretiva do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, conforme as exigências contidas em Termo de Referência anexo.

II - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
MARCA - OTIS
CAPACIDADE - 8 PESSOAS (600KG)
VELOCIDADE - 60M/MIN
PARADAS - 8 (SUBSOLO, TÉRREO + 6 ANDARES)
MOTOR ELÉTRICO - 20 HP

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1078971.html
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E-mail - 1088434

Data de Envio: 
  13/06/2022 17:05:30

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

Para:
    softmanutencaoadm@outlook.com.br
    softmanutencaoadm@outlook.com

Assunto: 
  TRE-AL - Solicitação de orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Mensagem: 
  Senhor Humberto,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de manutenção preventiva e
corretiva do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, conforme as exigências contidas em Termo de Referência anexo.

II - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
MARCA - OTIS
CAPACIDADE - 8 PESSOAS (600KG)
VELOCIDADE - 60M/MIN
PARADAS - 8 (SUBSOLO, TÉRREO + 6 ANDARES)
MOTOR ELÉTRICO - 20 HP

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1078971.html
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MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO Ltda. 
Rua Rodrigues Dórea, 63 - Loja 09 Jardim Armação CEP 41.750-030 Salvador/BA.  

Tel. 3362-1977 E-mail: manutecnica@hotmail.com  

CNPJ: 03.758.809/0001-75                                                                                                                    
 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
Pedido de Cotação Junho/2022 

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de 

peças novas e originais, conforme as exigências contidas neste Termo. 
 

Prezados senhores, 

Encaminhamos nossa Proposta para os Serviços abaixo descritos: 

 
Item ESPECIFICAÇÃO Quant V. Mensal V. Anual 

 

01 
Contratação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva do elevador marca 

Otis de 08 (oito) paradas, capacidade para  

08 (oito) passageiros, velocidade  

60 m/minuto, potencia 20,0 HP, pertencente ao 

Tribunal Regional Eleitoral no Estado de 

Alagoas, incluindo a reposição de peças  

novas e originais, conforme as exigências 

contidas no Termo de Referência. 

 

01 

 

1.800,00 

 

21.600,00 

VALOR TOTAL (vinte e um mil e seiscentos reais) R$21.600,00 

Validade desta Proposta  90 dias 
 

Salvador/BA, 15 de Junho de 2022. 
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 Órgão: 26403 - INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

Uasg: 158445 - INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO

Data: 05 / 2022

Modalidade: 07 - Inexigibilidade de Licitação
Número da Licitação: 5/2022 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 90.347.840/0001-18
Razão Social/Nome: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 16691
Identificação Serviço: INSPECAO E AVALIACAO DE MANUTENCAO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
Descrição Detalhada do Serviço: 001CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR, VISANDO ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM MELHORIA TECNOLÓGICA EM COMPONENTES, PARTES E
SISTEMAS ELETROMECÂNICOS, NO ELEVADOR INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MANAUS CENTRO, LOCALIZADO NO CDI CMC/IFAM.
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
Preço Unitário: 19.508,52 Valor Total: 19.508,52

Início  Voltar

08/05/2022 ComprasNet
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de elevador pertencente a este
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais,
conforme as exigências contidas em Termo de Referência
presente no evento 1078971.

Vieram os autos para estimativa de preço, conforme
disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 -
 Despacho COMAP - 1086425.

Para tanto, efetuamos pesquisa na plataforma
Banco de Preços, buscando-se propostas vencedoras de
licitações de objeto semelhante, bem como buscamos
potenciais fornecedores no mercado local, resultando em um
valor médio anual no montante de  R$ 19.702,84 (dezenove
mil setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), a
seguir:

Fonte Evento Preço
Prevelar 1088063 R$ 18.000,00

Manutécnica 1090606 R$ 21.600,00
Banco de Preços 1090628 R$ 19.508,52

Valor médio anual R$ 19.702,84
Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação

na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
destinada exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte.

 

Despacho SEIC 1090629         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 44



À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 17/06/2022, às 08:59, 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
1090629 e o código CRC F74A97F9.

0001374-78.2022.6.02.8000 1090629v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1090629, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/06/2022, 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
1090739 e o código CRC F15BE1B9.

0001374-78.2022.6.02.8000 1090739v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1090629, para

remeter os presentes autos à SGO, com vista à realização da
reserva de crédito. Após, solicito que o feito seja
encaminhado diretamente à SLC, para elaborar a minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2022, às 23:04, 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
1091224 e o código CRC 70ACE6B6.

0001374-78.2022.6.02.8000 1091224v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 21/06/2022, às 13:05, 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
1092017 e o código CRC 698DBB1A.

0001374-78.2022.6.02.8000 1092017v2

SIAFI - Pré-Empenho SGO 1092017         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 50



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 170 - RO 773

Observação:

Valor referente a 6 meses de contrato.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 21/06/2022, às 13:06, 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
1092018 e o código CRC A44447E9.
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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 21/06/2022, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092415 e o código CRC 1C943860.

0001374-78.2022.6.02.8000 1092415v2
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0001374-78.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
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 serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, 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, DA VIGÊNCIA E DA VISTORIA 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas e 
originais, de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus 
anexos. 

 

1.2. O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após findo contrato/prorrogação anterior 
em vigência e a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 

1.3. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
edital poderão vistoriar o elevador existente no antigo Edifício-Sede deste Tribunal, na 
Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL para perfeito conhecimento do objeto licitado, 
inclusive inteirar-se das condições físicas existentes para possível retirada e reinstalação 
de equipamentos, em companhia de servidor lotado na SMR, designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, durante o horário de expediente do Tribunal (segunda às quintas-
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

feiras, das 13hs às 19 horas; sextas-feiras, das 07:30hs às 13:30hs. 
 
1.4.  A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por técnico 
credenciado da proponente interessada. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

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

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

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

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

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

julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 

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

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

manutenção do elevador, durante o período de vigência de doze meses, incluindo 

a reposição de peças. 

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  
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6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora licitados é de R$ 
19.702,84 (dezenove mil setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), 
que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
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sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 6.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

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

equivalente, na forma da lei;  

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

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

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

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

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

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

nos remanescentes. 

 

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

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

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

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

licitação, tenha prestado serviço compatível em características e quantidades 

com o objeto deste Termo, assim considerados serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em elevadores similares aos instalados na antiga Sede 

do TRE/AL em quantidade e capacidade, com duração mínima de 12 meses 

consecutivos; 

c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro de pessoal da 

CONTRATADA, nos termos da alínea “a”, supra, deverá ser feita com a 

apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Social com as 

respectivas alterações. 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

deverá: 

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

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

licitante ou seu representante legal. 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 
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9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

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

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 
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11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

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

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DO REAJUSTE   

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 
obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a 
substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, 
tendo por critério os valores praticados no mercado. 

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

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

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

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

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

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

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 
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VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, juntamente 
com as certidões de regularidade, através de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, previamente informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pelo 
fiscal designado.  
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
19.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
  
22  – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
22.1. A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a 
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou 
nacionais, quando for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre 
qualidade do serviço e qualidade do equipamento; 
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22.2. A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade 
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais 
utilizados nos serviços:  

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos; 

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos; 

c) Maior vida útil; 

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem; 

e) Geração de menor volume de resíduos; 

f) Eficiência energética. 

22.3.   Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação 
final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como: 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 
aterro não licenciado;  

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados; 

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de 
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

 
23 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

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

23.2.       O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da CONTRATADA, 
assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário ao trabalho, tais 
como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, fluídos de 
arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas da 
empresa contratada. 

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

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

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

 
24.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
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: 
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ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

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

 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

 

I - OBJETO 

  

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças 
novas e originais, conforme as exigências contidas neste Termo.  

 

II - OBJETIVO 

  

Garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado na antiga 
sede deste Tribunal, proporcionando condições ideais de funcionalidade e segurança 
nos deslocamentos, levando em consideração o respeito aos requisitos de acessibilidade 
previstos principalmente na Recomendação nº 27/2022 - CNJ. 

  

 III - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

  

  

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
Termo de Referência poderão vistoriar o elevador existente no antigo Edifício-Sede deste 
Tribunal, na Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL para perfeito conhecimento do objeto 
licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes para possível retirada e 
reinstalação de equipamentos, em companhia de servidor lotado na SMR, designado para 
esse fim, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente do Tribunal (segunda 
às quintas-feiras, das 13 hs às 19 horas; sextas-feiras, das 07:30 hs às 13:30 horas); 

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

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

M
ARCA 

CAPACIDADE VELOCIDADE PARADAS 
MOTOR 

ELÉTRICO 

O
TIS 

8 PESSOAS 
(600KG) 

60M/MIN 
8 (SUBSOLO, 
TÉRREO + 6 
ANDARES) 

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

  

V - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
Termo de Referência deverão apresentar: 

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

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

c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro de pessoal da 
CONTRATADA, nos termos da alínea a supra deverá ser feita com a apresentação da cópia 
da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Social com as respectivas alterações; 

  

VI - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

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

O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da CONTRATADA, 
assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário ao trabalho, tais 
como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, fluídos de 
arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas da empresa 
contratada; 

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

  

VII - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer procedimento 
destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, conservando-o em 
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, incluindo 
as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu bom funcionamento. Os 
serviços de manutenção preventiva serão executados mensalmente, mediante prévio 
agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos; 

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

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

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

Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA deverá 
elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a Administração 
nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de todos os itens 
que compõem o elevador e atual situação, devendo ser informado também a data de 
realização da manutenção, situação operacional do elevador, itens com defeito, peças e 
materiais substituídos, identificação do técnico que realizou a manutenção, horário inicial e 
final do serviço e data de execução; 

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

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

A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a sexta-feira, 
no horário no horário das 8 horas até às 18 horas. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de segunda a 
sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos sábados, 
domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcionamento 
do elevador, aplicando todo o material necessário e existente em estoque de emergência; 
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caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em estoque de 
emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-se-á a partir do 
primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horário normal de 
atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas após a 
solicitação de assistência. 

  

IX - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

  

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
até o limite legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após 
findo contrato/prorrogação anterior em vigência e sua publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União; 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, 
sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério 
os valores praticados no mercado. 

  

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo 
máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e 
Reparos; 

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo TRE/AL; 

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, 
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas 
dependências do TRE/AL; 

f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz; 

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no 
seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los; 

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao À 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à 
qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 
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i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramentas 
recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as manutenções 
preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças conforme as 
normas estabelecidas pelo fabricante; 

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 
procedência das peças que necessitarem de substituição; 

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 
principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção 
Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços constantes deste 
Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se 
pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos empregados; 

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou 
inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e 
apresentando solução técnica para sua correção; 

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços; 

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador; 

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das peças 
de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses; 

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa 
responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços referenciados 
neste projeto; 

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da remessa 
e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependências ou de 
terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias, alimentação, 
etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados; 

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., que 
será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, adequadamente, a 
respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido imediatamente após a execução dos 
serviços; 

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 
Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário 
estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE; 

u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer trabalho 
inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito funcionamento 
dos elevadores ou na rotina do TRE/AL; 

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 
impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato e em 
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comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços, observados 
em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos neste Termo; 

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracterize 
modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para prévia 
aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e documentos técnicos 
(laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar caracterizada e comprovada a 
necessidade da atualização sugerida. 

  

XI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, 
o qual deverá informar nos autos do correspondente Processo Administrativo as falhas 
detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado 
nos dispositivos contratuais e legais exijam medidas corretivas; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de 
acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal. 

  

XII - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de 
mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e 
qualidade do equipamento; 

A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade 
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais 
utilizados nos serviços:  

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos; 

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos; 

c) Maior vida útil; 

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem; 

e) Geração de menor volume de resíduos; 

f) Eficiência energética. 

Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final 
de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como: 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 
aterro não licenciado;  
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b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados; 

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas 
pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em 
áreas sujeitas à inundação.” 

  

XIII - DO CONTROLE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços através de seus servidores nomeados, podendo 
para isso: 

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do serviço; 

b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 
fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do 
escopo contratado; 

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 
funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que não 
estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou coletivos que os 
serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) 
permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, baseado nos dispositivos contratuais e 
legais; 

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

  

XIV - DO PAGAMENTO 

  

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de 
ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez) 
dias úteis, e devidamente atestada pelo fiscal designado; 

Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo da Secretaria da 
Receita Federal; 

Conjuntamente com a Nota Fiscal de Serviços, a empresa encaminhará as 
certidões de regularidade junto aos órgãos competentes. 

  

XV - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

  

A CONTRATADA se obriga, durante todo o tempo de vigência contratual, a 
apresentar prazo de garantia para os serviços e para as peças de reposição por ela 
fornecidas, a partir de sua conclusão, conforme dispõe as normas do 
fabricante, ressaltando que esse prazo nunca poderá ser inferior a 06 (seis) meses. 

  

XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as sanções 
previstas na Lei 8.666/93, bem como as seguintes sanções administrativas, a serem 
determinadas pela Administração, inclusive cumulativamente: 

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

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

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

A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) dias pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

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

 
 

 

 
Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Analista Judiciário, 

em 01/06/2022, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

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

Pregão nº XX/2022 
 

Contrato nº XX/2022 
Processo nº 0001374-78.2022.6.02.8000 

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

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o 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 
manutenção preventiva e corretiva de elevadores, 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/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
   Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 
10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de 
tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
 Este contrato tem por objeto a contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente a este Tribunal, incluindo a 
reposição de peças novas e originais, nas condições e especificações descritas no edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2022 e seus anexos. 

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

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da 
CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário 
ao trabalho, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, 
fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas 
da empresa contratada; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, 
estando o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o 
FISCAL atestará na forma e prazo estabelecidos em legislação específica, a execução e 
conclusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão 
dadas por concluídas pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer 
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, 
conservando-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas 
específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu 
bom funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão executados 
mensalmente, mediante prévio agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos; 

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA 
deverá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a 
Administração nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de 
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todos os itens que compõem o elevador e atual situação, devendo ser informado 
também a data de realização da manutenção, situação operacional do elevador, itens 
com defeito, peças e materiais substituídos, identificação do técnico que realizou a 
manutenção, horário inicial e final do serviço e data de execução; 

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

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

 
PARÁGRAFO DEZ - A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a 
sexta-feira, no horário no horário das 8 horas até às 18 horas. 

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

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

 
PARÁGRAFO TREZE - Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser 
nova, original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses; 
 
PARÁGRAFO CATORZE - A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos 
chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para 
manutenção preventiva; 

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

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

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

 
PARÁGRAFO DEZOITO - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA 
de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do 
atendimento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não 
acarretará qualquer espécie de risco ao elevador e à CONTRATANTE, deverá constar a 
justificativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos 
elevadores às suas características originais, cujo prazo máximo fica desde já estipulado 
em 07 (sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído; 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de 
segunda a sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos 
sábados, domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do 
funcionamento do elevador, aplicando todo o material necessário e existente em 
estoque de emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não 
existente em estoque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de 
funcionamento dar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos 
elevadores e em seu horário normal de atendimento. Os chamados deverão ser 
atendidos em até 02 (duas) horas após a solicitação de assistência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

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

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

 
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 

PARÁFRAGO SEGUNDO - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva 
responsável pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços através de seus 
servidores nomeados, podendo para isso: 

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do 
serviço; 
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b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 
fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 
funcionário (s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou 
crachá, que não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção 
individuais (EPIs) ou coletivos que os serviços necessitarem, que 
embaraçar(em) ou dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) 
permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, baseado nos 
dispositivos contratuais e legais; 

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
serviços no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela 
Seção de Manutenção e Reparos; 

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, 
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas 
dependências do TRE/AL; 
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f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 
obter uma operação correta e eficaz; 

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los 
no seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los; 

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao À 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à 
qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e 
ferramentas recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as 
manutenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças 
conforme as normas estabelecidas pelo fabricante; 

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem 
a procedência das peças que necessitarem de substituição; 

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 
principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços 
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 
responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 
equipamentos empregados; 

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer 
anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos 
julgados necessários e apresentando solução técnica para sua correção; 

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para 
a prestação dos serviços; 

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador; 

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das 
peças de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses; 

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela 
empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 
referenciados neste projeto; 

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da 
remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 
dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, 
diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados; 

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., 
que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 
adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido 
imediatamente após a execução dos serviços; 

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 
Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o 
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horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 
CONTRATANTE; 

u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 
trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 
funcionamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL; 

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior 
que impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato 
e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços, 
observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos 
neste Termo; 

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que 
caracterize modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta 
comercial, para prévia aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento 
detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar 
caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida; 

y) Priorizar, na execução dos serviços, a contratação de mão de obra 
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, 
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e 
qualidade do equipamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade 
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais 

utilizados nos serviços:  

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos; 

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos; 

c) Maior vida útil; 

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem; 

e) Geração de menor volume de resíduos; 

f) Eficiência energética; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de 
destinação final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como: 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 
aterro não licenciado;  

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados; 

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de 
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, 
o qual deverá informar nos autos do correspondente Processo Administrativo as falhas 
detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, 
baseado nos dispositivos contratuais e legais exijam medidas corretivas; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de 
acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

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

contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
até o limite legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após 
findo contrato/prorrogação anterior em vigência e sua publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União. 

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 
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III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 

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

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

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE 
 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 

variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, 

sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério 

os valores praticados no mercado. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

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

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

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

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

 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes 
no procedimento administrativo nº 0001374-78.2022.6.02.8000 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

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

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

  
                         E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado 
pelos representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 
 
Pela Empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 3979 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a
reposição de peças novas e originais.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
para contratação.

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 5.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 6.24.2 e 9.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 7.6, 7.7 e 8.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
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termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
27/06/2022, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/06/2022, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/06/2022, às 13:25, 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
1094722 e o código CRC 0D14D00F.

0001374-78.2022.6.02.8000 1094722v4
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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 junho de 2022.
Reporto-me à Informação 3979, da SLC

(doc. 1094722), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à Assessoria Jurídica, com vista à
análise da minuta de edital (doc. 1094710).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 17:02, 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
1095882 e o código CRC 01896C65.

0001374-78.2022.6.02.8000 1095882v1
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PROCESSO : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADOR.

 

Parecer nº 907 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme
descrito neste Edital e seu Anexo, objetivando a contratação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração dessa Corte, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência (1078971).

 
O referido termo foi aprovado pelo Secretário de

Adminsitração por meio do despacho lançado no evento SEI
nº 1083922.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A SEGEC inaugurou os autos, por meio do

Memorando 208 (1014636), no qual informa a proximidade do
final da vigência do contrato de manutenção de elevadores,
Contrato n° 10/2017, e a impossibilidade de sua prorrogação
devido ao limite de 60 (sessenta) meses previsto no artigo 57,
inciso II, da lei nº 8.666/93.

 
A SMR elaborou Documento de Formalização da

Demanda (1026462) para auxiliar a elaboração do Termo de
Referência. A unidade afirma, ainda, no Despacho SMR
(1031212), que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2022, conforme o Formulário 046 do Anexo
Único à Portaria Presidência nº 520/2021, constante do
evento SEI nº 0992236.

 
O Termo de Referência inicialmente apresentado

pela SEGEC foi devidamente ajustado pela SMR, resultado no
Termo de Referência 1078971, submetido a análise e
aprovação da Secretaria de Administração (1083922), que
contem a justificativa de garantir o perfeito funcionamento do
elevador instalado na antiga sede deste Tribunal,
proporcionando condições ideais de funcionalidade e
segurança nos deslocamentos, levando em consideração o
respeito aos requisitos de acessibilidade previstos
principalmente na Recomendação nº 27/2022 - CNJ.

 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a

Seção de Instrução de Contratações se manifestou no
despacho  1090629, com a realização de pesquisa na
Plataforma Banco de Preços, buscando propostas vencedoras
de licitações de objeto semelhante, bem como buscando por
potenciais fornecedores no mercado local, resultando em um
valor médio anual no montante estimado de  R$ 19.702,84
(dezenove mil setecentos e dois reais e oitenta e quatro
centavos).

 
Ao final, encerrou por sugerir a realização de

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a microempresas e
empresas de pequeno porte.
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De posse  dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta do edital (1094710), ressaltando
na Informação 3979 (1094722) que conferiu exclusividade de
participação às pequenas e microempresas, em razão do valor
estimado da contratação, e que foram divulgados no edital
os preços orçados pela administração, como já
fundamentado em outros procedimentos semelhantes, tudo
com base entendimento do TCU.

 
As inclusões realizadas pela SLC foram ratificadas

pela SAD, que encaminhou os autos para análise desta
Assessoria Jurídica (1095882).  

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

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

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

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

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

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
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toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1094710). 

 
 
4. 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 o que estabelece o
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, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o Decreto nº
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"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."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo 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, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o Decreto nº 10.024/2019; 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. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames

legais e regulamentares a previsão de participação na
licitação de forma exclusiva para microempresas e empresas
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de pequeno porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
previamente cadastrados no SICAF.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I :

 
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

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

SIM 1026462

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 1031212

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1078971

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

SIM 1078971

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

SIM 1078971

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

SIM  

11

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

N/A  

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

SIM 1078971

13

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

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa
para a necessidade de apresentação de
atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

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

16
O Termo de Referência contém justificativa
para as limitações de tempo, época e/ou de SIM 1078971
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16 locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

SIM 1078971

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

N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa
para contratação de serviços mediante
alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

19

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

N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM 1078971

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM 1083922

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 1090629

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 1090629

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM 1090629

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM 1094710

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A  

30

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

N/A  

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade
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33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 1094710

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 1094710

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo
com a legislação? SIM 1094710

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser contratado? SIM 1094710

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

44 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços? SIM 1094710

45 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora? SIM 1094710

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

SIM
 

1094710

47 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em inadimplemento? SIM 1094710

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém norma estabelecendo, para a
fornecedora obrigação de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão compete à autoridade
que ordenar a despesa).

NÃO  

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

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

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste e/ou repactuação de preços? SIM 1094710

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

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

N/A  

54
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM
 

1094710

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

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

 Em curso

57
Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

Parecer 907 (1098840)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 108



59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61 Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de recursos orçamentários para
suportar a despesa? SIM 1092017

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo contêm documento com estimativa do
impacto orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar nº101/2000), conforme o
caso?

N/A  

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

    
7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora inserta no
evento SEI 1094710, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de elevador, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração dessa Corte, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência (1078971).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/07/2022, às 20:12, 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
1098840 e o código CRC 6530E33A.
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta o pronunciamento da Assessoria Jurídica

(1098840), que aprovou a minuta de edital de PREGÃO
ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO (1094710), objetivando a
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração dessa Corte, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência (1078971), submeto o feito à
superior consideração de V. Exa. para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja autorizada a fase
externa do certame.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/07/2022, 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
1099366 e o código CRC 0F7AE1CD.
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PROCESSO : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa Eletrônico.

 

Decisão nº 3025 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1099366).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de elevador, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração dessa Corte, conforme
as especificações constantes no Termo de Referência (1078971).

 
À SAD para a divulgação do competente instrumento

convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1094710), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 907 (1098840) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/07/2022, às 18:19, 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
1099583 e o código CRC 80DD574A.
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

em cumprimento à Decisão 3025, da Presidência
(doc. 1099583).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, às 20:43, 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
1100905 e o código CRC DCE317A2.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 
 
PROCESSO Nº 0001374-78.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 27 de julho de 2022 
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 serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, 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, DA VIGÊNCIA E DA VISTORIA 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas e 
originais, de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus 
anexos. 

 

1.2. O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após findo contrato/prorrogação anterior 
em vigência e a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 

1.3. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
edital poderão vistoriar o elevador existente no antigo Edifício-Sede deste Tribunal, na Praça 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive 
inteirar-se das condições físicas existentes para possível retirada e reinstalação de 
equipamentos, em companhia de servidor lotado na SMR, designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, durante o horário de expediente do Tribunal (segunda às quintas-
feiras, das 13hs às 19 horas; sextas-feiras, das 07:30hs às 13:30hs. 
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1.4.  A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por técnico 
credenciado da proponente interessada. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

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

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com 

a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame. 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

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

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

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

julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

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

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

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

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

Edital do Pregão Eletrônico nº 62/2022 - assinado (1103706)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 115

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

terceiros. 

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

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

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

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 

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

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

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

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

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

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

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

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

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

 

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

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

no Termo de Referência.  

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

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

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

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

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

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

manutenção do elevador, durante o período de vigência de doze meses, incluindo 

a reposição de peças. 

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

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

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

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora licitados é de 
R$ 19.702,84 (dezenove mil setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), 
que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
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7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

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

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

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

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

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

aceitação da proposta. 

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

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

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

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

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

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

disposto no item 6.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 62/2022 - assinado (1103706)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 122

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


 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

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

data prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

Edital do Pregão Eletrônico nº 62/2022 - assinado (1103706)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 123



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
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declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

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

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

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

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

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

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

data e horário para a continuidade da mesma. 
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8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

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

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

 

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

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

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

tenha prestado serviço compatível em características e quantidades com o objeto 

deste Termo, assim considerados serviços de manutenção preventiva e corretiva 

em elevadores similares aos instalados na antiga Sede do TRE/AL em quantidade 

e capacidade, com duração mínima de 12 meses consecutivos; 

c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro de pessoal da 

CONTRATADA, nos termos da alínea “a”, supra, deverá ser feita com a 

apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Social com as 

respectivas alterações. 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

deverá: 

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

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

licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10 - DOS RECURSOS. 

 

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

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

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

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

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

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

ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

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

cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DO REAJUSTE   

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 
obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a 
substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo 
por critério os valores praticados no mercado. 

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

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

ser determinado pela legislação então em vigor. 

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

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

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 
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17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, 
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
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18.1.  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, juntamente 
com as certidões de regularidade, através de ordem bancária de crédito em conta corrente, 
previamente informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pelo fiscal 
designado.  
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
19.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
  
22  – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
22.1. A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a 
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou 
nacionais, quando for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre 
qualidade do serviço e qualidade do equipamento; 

22.2. A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade 
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais 
utilizados nos serviços:  

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos; 

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos; 

c) Maior vida útil; 

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem; 

e) Geração de menor volume de resíduos; 

f) Eficiência energética. 

22.3.   Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação 
final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como: 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro 
não licenciado;  

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados; 

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de 
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

 
23 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

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

23.2.       O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da CONTRATADA, 
assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário ao trabalho, tais 
como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, fluídos de 
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arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas da empresa 
contratada. 

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

 
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.  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. 

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

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

 
24.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
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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. 
 

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

 
 

Maceió/AL, 12 de julho de 2022. 
  
 

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

 

I - OBJETO 

  

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças 
novas e originais, conforme as exigências contidas neste Termo.  

 

II - OBJETIVO 

  

Garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado na antiga sede deste 
Tribunal, proporcionando condições ideais de funcionalidade e segurança nos deslocamentos, 
levando em consideração o respeito aos requisitos de acessibilidade previstos principalmente 
na Recomendação nº 27/2022 - CNJ. 

  

 III - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

  

  

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
Termo de Referência poderão vistoriar o elevador existente no antigo Edifício-Sede deste 
Tribunal, na Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL para perfeito conhecimento do objeto 
licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes para possível retirada e 
reinstalação de equipamentos, em companhia de servidor lotado na SMR, designado para 
esse fim, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente do Tribunal (segunda 
às quintas-feiras, das 13 hs às 19 horas; sextas-feiras, das 07:30 hs às 13:30 horas); 

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

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

MARCA CAPACIDADE VELOCIDADE PARADAS 
MOTOR 

ELÉTRICO 

OTIS 
8 PESSOAS 

(600KG) 
60M/MIN 

8 (SUBSOLO, 
TÉRREO + 6 
ANDARES) 

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

  

V - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
Termo de Referência deverão apresentar: 

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

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

c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro de pessoal da 
CONTRATADA, nos termos da alínea a supra deverá ser feita com a apresentação da cópia 
da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Social com as respectivas alterações; 

  

VI - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

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

O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da CONTRATADA, 
assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário ao trabalho, tais 
como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, fluídos de 
arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas da empresa 
contratada; 

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

  

VII - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer procedimento 
destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, conservando-o em 
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, incluindo 
as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu bom funcionamento. Os 
serviços de manutenção preventiva serão executados mensalmente, mediante prévio 
agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos; 

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

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

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

Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA deverá 
elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a Administração 
nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de todos os itens que 
compõem o elevador e atual situação, devendo ser informado também a data de realização 
da manutenção, situação operacional do elevador, itens com defeito, peças e materiais 
substituídos, identificação do técnico que realizou a manutenção, horário inicial e final do 
serviço e data de execução; 

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

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

A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a sexta-feira, no 
horário no horário das 8 horas até às 18 horas. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de segunda a 
sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos sábados, domingos 
e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcionamento do elevador, 
aplicando todo o material necessário e existente em estoque de emergência; caso haja a 
necessidade de utilização de componente não existente em estoque de emergência e/ou 
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serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-se-á a partir do primeiro dia útil 
subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horário normal de atendimento. Os 
chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas após a solicitação de assistência. 

  

IX - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

  

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 
com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após 
findo contrato/prorrogação anterior em vigência e sua publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União; 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, 
sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério 
os valores praticados no mercado. 

  

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 7 
(sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos; 

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo TRE/AL; 

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, 
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas 
dependências do TRE/AL; 

f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz; 

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu 
estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los; 

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao À 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à 
qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramentas 
recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as manutenções 
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preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças conforme as normas 
estabelecidas pelo fabricante; 

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 
procedência das peças que necessitarem de substituição; 

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente 
de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, 
adequados e necessários à consecução dos serviços constantes deste Termo de Referência, 
sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pelo quantitativo e 
qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos empregados; 

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou 
inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e 
apresentando solução técnica para sua correção; 

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços; 

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador; 

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das peças 
de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses; 

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa 
responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços referenciados neste 
projeto; 

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da remessa 
e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependências ou de 
terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias, alimentação, etc., 
necessárias à conclusão dos serviços prestados; 

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., que 
será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, adequadamente, a 
respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido imediatamente após a execução dos 
serviços; 

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 
Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário 
estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE; 

u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer trabalho 
inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito funcionamento 
dos elevadores ou na rotina do TRE/AL; 

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 
impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato e em 
comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços, observados 
em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos neste Termo; 
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x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracterize 
modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para prévia 
aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e documentos técnicos 
(laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar caracterizada e comprovada a 
necessidade da atualização sugerida. 

  

XI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, 
o qual deverá informar nos autos do correspondente Processo Administrativo as falhas 
detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado 
nos dispositivos contratuais e legais exijam medidas corretivas; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acordo com 
as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal. 

  

XII - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de 
mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e 
qualidade do equipamento; 

A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade 
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais utilizados 
nos serviços:  

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos; 

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos; 

c) Maior vida útil; 

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem; 

e) Geração de menor volume de resíduos; 

f) Eficiência energética. 

Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final 
de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como: 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 
aterro não licenciado;  

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados; 
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c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 
esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas 
sujeitas à inundação.” 

  

XIII - DO CONTROLE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços através de seus servidores nomeados, podendo para 
isso: 

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do serviço; 

b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 
fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do 
escopo contratado; 

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 
funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que não 
estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou coletivos que os 
serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) 
permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, baseado nos dispositivos contratuais e 
legais; 

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

  

XIV - DO PAGAMENTO 

  

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez) dias úteis, 
e devidamente atestada pelo fiscal designado; 

Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo da Secretaria da Receita 
Federal; 
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Conjuntamente com a Nota Fiscal de Serviços, a empresa encaminhará as 
certidões de regularidade junto aos órgãos competentes. 

  

XV - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

  

A CONTRATADA se obriga, durante todo o tempo de vigência contratual, a 
apresentar prazo de garantia para os serviços e para as peças de reposição por ela 
fornecidas, a partir de sua conclusão, conforme dispõe as normas do fabricante, ressaltando 
que esse prazo nunca poderá ser inferior a 06 (seis) meses. 

  

XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as sanções previstas 
na Lei 8.666/93, bem como as seguintes sanções administrativas, a serem determinadas 
pela Administração, inclusive cumulativamente: 

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

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

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

A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) dias pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

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

 
 

 

 Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Analista 

Judiciário, em 01/06/2022, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

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

Pregão nº 62/2022 
 

Contrato nº XX/2022 
Processo nº 0001374-78.2022.6.02.8000 

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

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o 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 manutenção preventiva e corretiva de 
elevadores, 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 62/2022, devendo ser observadas 
as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
   Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 
10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais 
diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal 
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
 Este contrato tem por objeto a contratação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de elevador pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de 
peças novas e originais, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão 
Eletrônico nº 62/2022 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da 
CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário 
ao trabalho, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, 
fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas 
da empresa contratada; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando 
o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL 
atestará na forma e prazo estabelecidos em legislação específica, a execução e conclusão 
do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por 
concluídas pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer 
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, 
conservando-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas 
específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu 
bom funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão executados 
mensalmente, mediante prévio agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos; 

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA 
deverá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a 
Administração nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de 
todos os itens que compõem o elevador e atual situação, devendo ser informado também 
a data de realização da manutenção, situação operacional do elevador, itens com defeito, 
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peças e materiais substituídos, identificação do técnico que realizou a manutenção, 
horário inicial e final do serviço e data de execução; 

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

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

 
PARÁGRAFO DEZ - A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a sexta-
feira, no horário no horário das 8 horas até às 18 horas. 

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

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

 
PARÁGRAFO TREZE - Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser nova, 
original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses; 
 
PARÁGRAFO CATORZE - A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos 
chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para 
manutenção preventiva; 

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

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de 
segunda a sexta-feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do 
Tribunal, para recolocação do equipamento em funcionamento normal ou outras 
providências. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a 
solicitação técnica que será feita por telefone ou email. Independentemente do defeito, 
a regularização deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação 
da inoperância; 
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação no 
prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar o elevador em funcionamento em 
prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento das 12 (doze) 
horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa por 
outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento posterior do problema ou 
de diminuição da vida útil do elevador e asseguradas a segurança do pessoal e das 
instalações do CONTRATANTE; 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA 
de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do 
atendimento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não 
acarretará qualquer espécie de risco ao elevador e à CONTRATANTE, deverá constar a 
justificativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos 
elevadores às suas características originais, cujo prazo máximo fica desde já estipulado 
em 07 (sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído; 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de 
segunda a sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos 
sábados, domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do 
funcionamento do elevador, aplicando todo o material necessário e existente em estoque 
de emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em 
estoque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-
se-á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu 
horário normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) 
horas após a solicitação de assistência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

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

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

 
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 

PARÁFRAGO SEGUNDO - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva 
responsável pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito 
de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços através de seus servidores 
nomeados, podendo para isso: 

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do serviço; 

b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 
fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 
funcionário (s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, 
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que não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais 
(EPIs) ou coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou 
dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar 
inconveniente, baseado nos dispositivos contratuais e legais; 

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
serviços no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção 
de Manutenção e Reparos; 

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo TRE/AL; 

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, 
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas 
dependências do TRE/AL; 

f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 
obter uma operação correta e eficaz; 

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no 
seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los; 
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h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao À 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à 
qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramentas 
recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as manutenções 
preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças conforme as 
normas estabelecidas pelo fabricante; 

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 
procedência das peças que necessitarem de substituição; 

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 
principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços 
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 
responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 
equipamentos empregados; 

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade 
ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados 
necessários e apresentando solução técnica para sua correção; 

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços; 

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador; 

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das 
peças de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses; 

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela 
empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 
referenciados neste projeto; 

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da 
remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 
dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, 
diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados; 

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., 
que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 
adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido 
imediatamente após a execução dos serviços; 

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 
Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário 
estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE; 

u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 
trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 
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v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 
funcionamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL; 

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 
impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato e em 
comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços, 
observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos neste 
Termo; 

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que 
caracterize modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta 
comercial, para prévia aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento 
detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar 
caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida; 

y) Priorizar, na execução dos serviços, a contratação de mão de obra 
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, 
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade 
do equipamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade 
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais utilizados 

nos serviços:  

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos; 

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos; 

c) Maior vida útil; 

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem; 

e) Geração de menor volume de resíduos; 

f) Eficiência energética; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de 
destinação final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como: 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro 
não licenciado;  

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados; 

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de 
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
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PARÁGRAFO QUARTO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, 
o qual deverá informar nos autos do correspondente Processo Administrativo as falhas 
detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado 
nos dispositivos contratuais e legais exijam medidas corretivas; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acordo 
com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

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

com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após 
findo contrato/prorrogação anterior em vigência e sua publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União. 

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a)  Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas. 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
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PARÁGRAFO SEXTO -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, 
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE 
 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 

variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 

prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 

valores praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0001374-78.2022.6.02.8000 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

  
                         E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 
 
Pela Empresa 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00062/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0001374-78.2022 Menor Preço   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

19.702,84 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas e 
originais, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas / Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
14/07/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 14/07/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

M i í i /UF DDD T l f R l F
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00062/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 3557 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataform
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas e 
originais, durante o período de 12 meses.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 19.702,84

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/06/2022 18.000,00 29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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Nº 132, quinta-feira, 14 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

"Comunico que o Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com
base no art. 25, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ratificou a inexigibilidade
de licitação com vistas à contratação da Zênite Informação e Consultoria S/A, CNPJ
86.781.069/0001-15, com a finalidade de renovação da assinatura anual dos seguintes
produtos: Zênite Fácil e Orientação por Escrito em Licitações e Contratos, através do
Processo nº TRF2-EOF-2022/00141, cujo valor estimado anual é de R$ R$ 20.503,00."

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2021.
PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 281238-59.2021.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 009/2022, aquisição de armas de fogo do tipo pistola
semiautomática de calibre 9x19mm, para utilização pelos Agentes de Polícia Judicial do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, adjudicado o item 1 à empresa Glock América S.A.,
através do seu representante legal, Franco Giaffone, com o valor total de R$ 87.720,00.

São Paulo, 13 de julho de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 19/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
27/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, com validade da ata de 1(um)
ano, para aquisição de Solução de NGFW com licenças e garantias para 48 meses.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 13/07/2022) 090031-00001-2022NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 30/2022
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0008949-51.2021.4.05.7000) - Contratação de
empresa especializada para execução dos serviços de reforma e estofamento de cadeiras
para a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - foi adjudicado e
homologado em favor da empresa CHRIATIVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (CNPJ nº
24.349.333/0001-99), com o preço global de R$ 41.399,56 (quarenta e um mil e trezentos
e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 13/07/2022) 090031-00001-2022NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 33/2022
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0005518-72.2022.4.05.7000) - Aquisição de
televisores de 50 (cinquenta) polegadas para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região - foi
adjudicado e homologado em favor da empresa CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS (CNPJ nº 43.586.321/0001-22), com o preço
global de R$ 39.879,00 (trinta e nove mil e oitocentos e setenta e nove reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 13/07/2022) 090031-00001-2022NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 10/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Fornecedor:
SYSTEM NETWORKS LTDA - ME CNPJ n° 05.377.777/0001-93. PAV nº 0001349-
42.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços continuados de suporte técnico "on site" para manutenção corretiva, incluindo
o fornecimento de peças de reposição, para Servidores Dell de produção para o TRF5ªR.
(Órgão Gerenciador) e JFRN 1º Instância (Órgão Participante). Fundamento Legal: PG n°
15/2022-TRF5ªR. Lei n° 10.520/02, Dec.3.555/00, 3.693/00, 3.784/01, 10.024/19,
L.C.123/06, Dec. 8.538/15, 7.892/13, 7.174/10, I.N.01/19-SEGES/ME, Res.C JF-279/13,
Port.443/18-MPDG,I.N.05/17, SEGES/MPDG, I.N.73/20-SEGE/ME Lei-8.666/93. Preço Global
Registrado: R$ 44.024,00 (quarenta e quatro mil e vinte e quatro reais). Validade: 12 (doze)
meses, contados da data da assinatura. Assinatura: 13/07/2022. Assinam: Marcelo Nobre
Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR. e Ceila Elizabeth de Paula Teixeira,
representante da SYSTEM NETWORKS LTDA - ME.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001374-78.2022. Objeto: Contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais, de
acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 14/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00062-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 14/07/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/07/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 12/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001864-03.2022. Objeto: Registro de Preços de estabilizadores de
pequeno porte.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 14/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00064-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 14/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/07/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005984-89.2022. Objeto: Aquisição de material permanente -
fornos de micro-ondas, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-
A do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00063-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 14/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/07/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 12/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019, de execução indireta de prestação de
serviços de seguro de veículos. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS SA. Objeto: Altera a Cláusula Vigésima do instrumento principal, para fins
de prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, passando sua vigência a partir das
00:00h do dia 13/07/2022 até as 24:00 h do dia 12/07/2023. DATA DE ASSINATURA: em
07/07/2022. Signatários: Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TRE/AP, e Sr. Alexandre
Ponciano Serra, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 7712/2022. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo - Material de Proteção
e Segurança, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de
Referência PAD 7.712/2022-TRE/AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 4.
Edital: 14/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo -
Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00045-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 14/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 26/07/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 13/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N.º 30/2022, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa Moria Visual - Impressão Eireli, Para Eventual
contratação de serviços de confecção, instalação e retirada de faixas e banners.
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° 0001349-
81.2022.6.05.8000. Vigência: 12 meses, contados da data da sua assinatura. Assinatura:
13/07/2022. Signatários: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Raian Silveira
Tanuri Bento.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 3 3.3.3. BANNER DIPLOMAÇÃO 06 1.650,00
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Informação Alterações salvas

Pregões 2022
por Alex Henrique Monte Nunes (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767) — Última modificaçãohá poucos
segundos

Licitação Em Andamento

i

i

Número 32/2022
SEI  0002467-76.2022.6.02.8000

Data: 30/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de equipamentos material permanente – condicionadores de ar, para atender a demanda
ordinária de 2022, referente a todos os prédios que integram a Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 137.965,02.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365)Pedido de Esclarecimento (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_esclarecimento1.pdf) I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_resposta1.pdf) I 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 914.821,72
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)
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(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)Pedido de
Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta3.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
Decisão Des. Presidente TRE-AL (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_decisaopresidentetre.pdf)
Aviso de Reabertura (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_reabertura.pdf)
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Número 43/2022
SEI  0002877-37.2022.6.02.8000

Data: 23/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou profissional para realização de serviço de manutenção corretiva, em 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, de acordo com
as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 7.600,00
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_432022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=07/06/2022&jornal=530&pagina=164&totalArquivos=328)

Número 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 48/2022 

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
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Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta1.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta3.pdf)

Número 49/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do  ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira  de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de  transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022
(etapas de vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de mídias e apuração,
reparação e substituição de urnas), conforme  especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. .

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta3.pdf)

Número 50/2022
SEI  0007418-50.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 16:00:00 

Objeto: Contratação de  serviços de  impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2022,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 
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Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 212.299,61.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_resposta1.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_resposta2.pdf)

Número 51/2022
SEI  0002031-54.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva,
sem fornecimento de peças, em  empilhadeiras e transpaletes hidráulicos, de acordo com as especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 38.880,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_512022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349)

Número 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para
manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 42.490,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 53/2022
SEI  0004050-96.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 09:00:00 

Publicação do aviso de licitação no Portal (1105391)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 166

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_esclarecimento1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_resposta1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_esclarecimento2.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_resposta2.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_512022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412


14/07/22, 15:08 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022 6/9

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor unitário estimado: Item 01 - R$ 13,04, Item 2 - R$ 65,61, Item 03 - R$ 11,62, Item 04 - R$ 9,70, Item 05
- R$ 28,21, Item 06 - R$ 7,24, Item 07 - R$ 5,36.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_532022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 54/2022
SEI  0004510-83.2022.6.02.8000

Data: 18/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme o edital e  seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor Total estimado: R$ 87.567,32
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_542022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)

Número 55/2022
SEI  0004366-12.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 296.820,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_552022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 56/2022
SEI  0003554-67.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 142.161,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_resposta1.pdf)

Número 57/2022
SEI  0007606-43.2021.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 9:00:00 

Objeto:  contratação de empresa para  alocação de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e
monitoramento  das operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e  recolhimento de
materiais para as eleições, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 51.115,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_572022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 58/2022
SEI  0006498-76.2022.6.02.8000

Data: 21/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  contratação de empresa para  alocação de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e
monitoramento  das operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e  recolhimento de
materiais para as eleições, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 1.717.661,47
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 59/2022
SEI  0001978-39.2022.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.167,50
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_592022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
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Número 60/2022
SEI  0006497-91.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas
Eleições 2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 35.825,57
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_602022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 61/2022
SEI  0006495-24.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para  locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores, para atender  aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como  ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022,
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 38.490,48
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_612022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 62/2022
SEI  0001374-78.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas
e originais, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.702,84
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_622022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)
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Coordenadoria de Material e Patrimônio +
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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 julho de 2022.
À PREG, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/07/2022, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1105393 e o código CRC 0A1C1288.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, 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 1077448 e o código
CRC DB731150.
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Proposta de Preços 

ÀO 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

DADOS DO PROPONENTE 
Razão social da empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDACNPJ: 21.633.171/0001-28 

Endereço: Av. Lauro de Freitas, nº 142, Sala E06, centro – Vitória da conquista/ba 

Telefone: (77)3202-5080 – Fax: (77) 3202-5080 – Celular: (77) 99201-1287 

Email:contato@reformacelelevadores.com.br 

 
 

DADOS BANCÁRIOS 
 

Reformar Elevadores Ltda 

Banco: ITAÚ Agência:0519 C/C: 12645-2 Representante da empresa: 

Wagner Alves dos Santos; 

Telefone (77) 99201-1287 Email: wagner@reformacelelevadores.com.br 
 
 

OBJETO 

 
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de 
peças novas e originais, conforme as exigências contidas neste Termo. Garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado na antiga sede deste 
Tribunal, proporcionando condições ideais de funcionalidade e segurança nos deslocamentos, levando em consideração o respeito aos requisitos de 
acessibilidade previstos principalmente na Recomendação nº 27/2022 - CNJ. 
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Razão Social da 

 
 

ITEM ESPEC. UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR MENSAL 
R$ 

VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

 
 

01 

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador 
da marca OTIS, capaciadade de 8 pessoas, 8 paradas, motor elétrico 20 HP, 
instalado na antiga sede deste Tribunal. 

 
 

Mês 

 
 

12 

 
 

550,00 

550,00 6.600,00 

VALOR TOTAL GLOBAL : R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais) 6.600,00 

 

 

O valor Global da proposta de preço para execução dos serviços descrito no Termo de Referência do PregãoEletrônico Nº 62/2022, R$ 6.600,00 

(Seis mil e seiscentos reais). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

Nossa proposta é válida pelo período de 120 (Cento e vinte) dias a contar da sua apresentação. 

 
GARANTIA 

A garantia dos serviços será de acordo com o prazo de vigência do contrato 

 
DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxas de administração, 

despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, transporte, alimentação e demais despesa obrigatórias, 

transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza, necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título. 

Declaramos ainda que: 

 
• tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço e está em concordância com todas as 

condições do edital e do objeto licitado. 

• possui ou tem acesso a instalações e recursos adequados e suficientes com aparelhamento necessário a todos os serviços 

de manutenção inerentes ao objeto, sejam eles oficinas mecânicas, eletroeletrônicas, laboratórios, equipamentos, 

N  
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instrumentos e ferramental associado a todas as atividades que deverão ser desempenhadas ao longo do contrato. 

• Garante os serviços propostos, inclusive de responsabilidade plena por quaisquer danos aos equipamentos ou elementos das 

instalações que façam parte do objeto deste documento, em caso de problema comprovadamente ocasionado por 

ineficiência, negligência ou não execução dos procedimentos de manutenção exigidos neste documento. 

• Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive 

técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

• No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a perfeitaexecução dos serviços, bem como todos os 

tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais equaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto do Edital em referênciae que influenciem na formação dos preços desta proposta. 

• possui capacidade técnica para manter e operar sistemas com capacidade compatível ao objeto. 

• Os serviços terão início de forma imediata na data de assinatura do Contrato e serão executados conforme 

condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos. 

• O prazo de validade da proposta é de 120 (Cento e vinte) dias, contados da data de abertura do Pregão. 

• aceitamos plenamente todas as normas, exigências, prazos e demais condições constantes no edital da presente licitação e 

seus anexos; 

• Temos disponibilidade para execução do serviço, caso a empresa venha a sagrar-se vencedora no certame; 

• Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processolicitatório e estamos cientes 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; Que não empregamos menores de 18 anos em trabalho perigoso ou 

insalubre e não empregamos menores de 16 anos salvo menor aprendiz nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da 

Constituição Federal; 

• Que a proposta foi elaborada de forma independente nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2 de 16 de 

setembro de 2009; 

• Que não possuímos em nossa cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado nos termos do 

inciso 18 do artigo 5° da Constituição Federal; 

• Que não possuímos em nosso quadro de funcionários, empregados que sejam cônjuges,companheiros ou parentes em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de cargos de direção ou assessoramento dos membros desse 

Órgão. 
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• RENUNCIA à VISTÓRIA aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital do Pregão 

em referência, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório. 

• os preços oferecidos estão inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de ResponsabilidadeTécnica - ART junto ao CREA, demais encargos cabíveis 

e outros. 

• DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação 

anexada ao sistema é autêntica. 

• Ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” 
prevista no Edital. Declara ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes. 

• Declaro que me foi dado acesso às dependências do referido edifício objeto desta licitação, através das cláusulas expressas 
no Edital e seus anexos, ao qual dispenso por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações 
prestadas o Termo de Referência. 

• Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso da Reformar Elevadores Ltda, observadas as 

condições do Edital. Caso esta proposta não venha a ser aceitapara contratação, a EMPRESA fica desobrigada de qualquer 

responsabilidade referente àpresente proposta. 

• Declaração firmada pela licitante, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno,perigoso ou insalubre e nem 

menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99). 

• Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato. 
 

• Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, 

indicando para esse fim O Sr. Wagner Alves dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade 09215768-89 e CPF 791 418 

975 87, empresário, Av. Laura Nunes, Nº 319, Boa Vista, Vitória da Conquista, representantelegal da empresa que assinará o 

Contrato, na hipótese de vencedora do certame. 
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Wagner Alves dos Santos 
RG: 09215768-89 

Sócio administrador 

• os preços ofertados são fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

• nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na 

legislação. 

• cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos. 
 

• aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital. 
 

• Declaração de que ao longo do contrato, a empresa fornecerá peças originais do fabricante do elevador; 
 

• a DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitaçãodas condições estabelecidas 

no Edital e seus Anexos e que os produtos constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as 

exigências constantes no edital e seus anexos. 

• Por fim, declara conhecer e aceitar as condições constantes do Edital e de seus Anexos. 

 
 

Vitória da Conquista, 27 de julho de 2022. 
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Praça Tancredo Neves, 86 Sala 303 – Centro Vitória da Conquista – Bahia CEP 45000 – 902. 
Telefone: (77) 32025080 / 992011287 / 988654787. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wagner Alves dos Santos 

RG: 09215768-89 

Sócio administrador 

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 

 

A Reformar Elevadores Ltda, inscrita no CNPJ 21.633.171/0001-28, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr Wagner Alves dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade 09215768-89 e CPF 791 418 975 87, 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis Declara: para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

 

 

Vitória da Conquista, 27 de julho de 2022. 
. 
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Praça Tancredo Neves, 86 Sala 303 – Centro Vitória da Conquista – Bahia CEP 45000 – 902. 
Telefone: (77) 32025080 / 992011287 / 988654787. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Wagner Alves dos Santos 

RG: 09215768-89 

Sócio administrador 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

 

A Reformar Elevadores Ltda, inscrita no CNPJ 21.633.171/0001-28, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr Wagner Alves dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade 09215768-89 e CPF 791 418 975 87, 
DECLARA, sob as penas da lei, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho proposto pelos termos do instrumento convocatório de nº 62/2022 e, assume 
total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

 
Vitória da Conquista, 27 de julho de 2022 
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Praça Tancredo Neves, 86 Sala 303 – Centro Vitória da Conquista – Bahia CEP 45000 – 902. 
Telefone: (77) 32025080 / 992011287 / 988654787. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Wagner Alves dos Santos 

RG: 09215768-89 

Sócio administrador 

 

DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
A Reformar Elevadores Ltda, inscrita no CNPJ 21.633.171/0001-28, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr Wagner Alves dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade 09215768-89 e CPF 791 418 975 87, 
DECLARA, sob as penas da lei, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do Pregão nº 62/2022 foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Pregão, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

. 
Vitória da Conquista, 27 de julho de 2022 
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Praça Tancredo Neves, 86 Sala 303 – Centro Vitória da Conquista – Bahia CEP 45000 – 902. 
Telefone: (77) 32025080 / 992011287 / 988654787. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wagner Alves dos Santos 

RG: 09215768-89 

Sócio administrador 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS/SUPERVINIENTE 

 

 
A Reformar Elevadores Ltda, inscrita no CNPJ 21.633.171/0001-28, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr Wagner Alves dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade 09215768-89 e CPF 791 418 975 87, 
DECLARA, sob as penas da lei, DECLARA, sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Vitória da Conquista, 27 de julho de 2022 
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A TES TAPCI OE ÇAPACÍD AF§' T§Cru'CÂ

Atestamos pâra os devidos Íins, que a empresa REFORMAR ELEVAIIC)RE§ LTDA ME, inscrita no CNFJ n"
21.633'1711{i001-28, situada na Praça-Tãncredo Neves, SS CentroVitória da Conquista - BA, executou para cpÂN EMPREENDIMENTOS IMOILIARIO§, inscrita nü CNPJ 13.05§.0S7/00ô1-90 os serviços abaixs
disçriniinadü§. no elevador ÂLFABRA capacidacle 45Cl kg, velocidade 45 mÂ-nin, cun"lprindo ai cláusr-rlas
contratuais, dentro ela br:a técnica e administraçâc, e em coRsonància rom no$sa potitica de eualidade e
Segurança.

F0RNECIMÊNTCI, MONTAGEM,IH§TALAçÃo r tuaNureNÇÃo pREVENTtvA E ÇoRRETtvA DE:

. Sí ELÊVADOR tlE PA,S§ÀGEIRüS ALFÂ§RA:
r COMANDü IdICROPRüCESSABO TTGRE:
r C.qBINA PANSRÂMICA;
* ÚFHRADüR DE PSR.TA VWF;
r MO?OR: TR,IrÁSICO;
* VEL0CIDABE 45 M/fTIIFI;

* GAF,ACIDABE;$50 KG;
n P§RGUR§O DE 1ü M§TROS;
* PORT,{ I}E FAVIMENTO AUTOfiIATICÂ EM AÇS !NOX;
* NUMERODEPARASA§84;

' INDIGADCIRES DE FOS|ÇÃO DTGITAL NOS ANDARES;

" t-lMIíE§. CÕMAHD0 SOBEIüÊSCE,INTERFONE, BOMBETRO ETC.

DÂNOS DCI CCIHTRATÕ

Contratante: PAN EMPR§ENDTMENTOS lMOtLtARtOs
CNPJ: 1 3.ü56.067100i11 -s0

Contratada: REFORMÂR EL§VABORH$ LTnÂ M§

cNpJ 2{ .§33.í 71 /0001 -28

Registro CREA; $01 0001 S7*2

Tíit-rlo do profissionaí: Engenheiro rneçânico.

Registro no CREÂ no ?62SG ÉÀ I RNp: CRHÂ= n'051GS90G?-S

Enganheirc ResponsávelTécnicc: Mário Alves de pinho Neta
ART n":BÂ20190{95947
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Htrder*ço da obra: Avenida Lauro de Freitas, 142 Centra * Vitória da Canquista - BA,
CEF:45.00tJ-?30

os serviços ciescritos iorarn acompanhados peia Engenheir-o civil, Rodrigo Mae iel dos santos, cpF 776.g12"455-
7?, Rpl{ ÇRÊA BA ü5Ü7Ü8431-4'. no qual enritit-r laddo, fazendo pade dãste atestado como lauda.

Vitória da conquista, 1T de Outubro Zü1*
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Avenidi: Lauro de Freitas, -142 Centre * Vitória
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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 do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

254770/2021
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional FRANK DA SILVA COUTINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 52735CE RNP: 0612843114
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: CE20210908427 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTERIO DA
ECONOMIA DO CEARA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0007-37

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ARACATI Nº: 909

Complemento:  Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115081

Contrato: 13/2020 Celebrado em: 20/08/2020
Valor do contrato: R$ 119.999,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ARACATI Nº: 909

Complemento:  Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115081

Coordenadas Geográficas: -3.729657, -38.510530

Data de início: 13/04/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTERIO DA
ECONOMIA DO CEARA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0007-37

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 47
- Execução de manutenção 6.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EMPREGO DE PEÇAS EM 6 ELEVADORES , SENDO 04
ELEVADORES SOCIAIS MODERNIZADOS COM QUADRO DE COMANDO INFOLEV, 01 PRIVATIVO E 01 DE SERVIÇO COM QUADROS DE
COMANDO SECTRON.

Número da ART: CE20210911505 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTERIO DA
ECONOMIA DO CEARA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0007-37

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ARACATI Nº: 909

Complemento:  Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115081

Contrato: 13/2020 Celebrado em: 20/08/2020
Valor do contrato: R$ 119.999,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ARACATI Nº: 909

Complemento:  Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115081

Coordenadas Geográficas: -3.729657, -38.510530

Data de início: 20/08/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTERIO DA
ECONOMIA DO CEARA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0007-37

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 47
- Execução de manutenção 6.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EMPREGO DE PEÇAS EM 6 ELEVADORES , SENDO 04
ELEVADORES SOCIAIS MODERNIZADOS COM QUADRO DE COMANDO INFOLEV, 01 PRIVATIVO E 01 DE SERVIÇO COM QUADROS DE
COMANDO SECTRON.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 06/01/2022, às 19:24.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará
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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 do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

254770/2021
Atividade em andamento

Informações Complementares

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 254770/2021
06/01/2022, 12:56

2D6dY

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.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2D6dY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 06/01/2022, às 19:24.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará
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Ministério óa Economia 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência Regional de Administração no Ceará 

Divisão de Recursos Logísticos 

Serviço de Suprimentos 

1 

 

 

 
 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
A Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado 
do Ceará, com sede na Rua Barão de Aracati, 909 - Aldeota, na cidade de 
Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.394.460/0007-37, neste ato 
representado(a) pelo(a) Superintendente Regional de Administração, RAIMUNDO 
MARCÍLIO DE AMORIM, nomeado pela Portaria n° 444, de 01/07/2003, publicada no 
Diário Oficial da União de 02/07/2003, inscrito(a) no CPF n° 024.672.323-87, 
portador(a) da Carteira de Identidade n° 2007228301-1 — SSP/CE, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ 
n° 21.633.171/0001-28, sediada na na Praça Tancredo Neves, n° 86, Centro na Cidade 
de Vitória da Conquista/BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. WAGNER ALVES DOS SANTOS, brasileiro, portador do RG n° 
921576889 expedida pelo SSP-BA, e CPF n° 791.418.975-87, ressalvam a execução 
do serviço de manutenção na: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 
CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A CARGO DA CONTRATADA, SOB 
DEMANDA, DE 06 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO CEARÁ, conforme relatório a seguir: 

 
Os serviços foram executados nos 06 (seis) elevadores instalados no edificío 
sede do Ministério da Economia no Ceará, descritos a seguir, incluindo seus 
quadros de força e de comando, instalados nas Casas de Máquinas dos elevadores 
e todos os componentes necessários ao funcionamento dos equipamentos de 
fabricação de Elevadores Atlas S.A., sendo que os 04 elevadores sociais foram 
modernizados e têm comandos fabricados pela INFOLEV; os elevadores privativo 
e de serviço são de fabricação Elevadores Atlas S.A., com comandos fabricados 
pela SECTRON. 

 
• 02 elevadores sociais com capacidade de 1.400 kg ou 20 passageiros, 12 

paradas e velocidade de 150 m/min; 
 

• 02 elevadores sociais com capacidade de 1.400 kg ou 20 passageiros 13 
paradas e velocidade de 150 m/min; 

 
• 01 elevador privativo com capacidade de 1.190 kg ou 17 passageiros, 13 

paradas e velocidade de 180 m/min; 
 

• 01 elevador de serviço com capacidade de 1.400 kg ou 20 passageiros 13 
paradas e velocidade de 180 m/min. 
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Ministério da Economia 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência Regional de Administração no Ceará 

Divisão de Recursos Logísticos 

Serviço de Suprimentos 

2 

 

 

 
 
 

DADOS DO CONTRATO 13/2020 

 
• Contratante: MINISTÉRIO DA ECONOMIA/Secretaria Executiva/Secretaria 

de Gestão Corporativa/ Superintendência Regional de Administração no 
Estado do Ceará/ Divisão de Recursos Logísticos/Serviço de Suprimentos/ 
Contratos 

• Início: 20/08/2021 
• Término: 20/08/2021 
• Aditivo de renovação de contrato: N° 01/2021 
• Inicio: 20/08/2021 
• Término: 20/08/2022 
• CNPJ: 00.394.460/0007- 37 
• Contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA ME 
• CNPJ: 21.633.171/0001- 28 
• Registro CREA: 001000197-2 
• Título do profissional: Engenheiro mecânico. 
• Registro no CREA n° 52735CE / RNP. CREA- n° 0612843114 
• Engenheiro Responsável Técnico: Frank da Silva Coutinho 

• Inicio da responsabilidade técnica: 13/04/2021 

• ART n°: º CE20210908427 / CE20210851058 
• Endereço da obra: Rua Barão de Aracati, 

Fortaleza/CE 
Aldeota, na cidade de 

Informamos ainda que os serviços acima mencionados foram prestados dentro 
dos padrões de qualidade e nos prazos contratados, nada havendo que desabone 
a sua conduta e responsabilidade nos termos do contrato de concessão acima 
citado. 
 
 

FORTALEZA - CE, 16 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Mat.1765597/ CPF: 637.273.823-68 

Crea CE 52112D/ RNP 0612fi43765 

Engenheiro mecanico 

Fiscal do Contrato 
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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 do Ceará

CREA-CE Nº 258007/2022
Emissão: 04/01/2022

Validade: 31/03/2022

Chave: x04Dx

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 a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Registro: 0010445781

Categoria: Filial

Capital Social: R$ 15.000,00

Capital Social da Filial: R$ 0,00

Data do Capital: 07/01/2015

Faixa: 1

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço: PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 86, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA, BA, 45000902

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 27/07/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001045826DDCE

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 falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:
	Lista da(s) Empresa(s):WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA - 23.688.014/0001-45; H L INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
ELEVADORES EIRELI - 32.311.820/0001-90; DOMINIOS ELEVADORES SERVIÇO LTDA - EPP - 39.644.715/0001-12; 

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: x04Dx
Impresso em: 04/01/2022 às 09:00:10 por: adapt, ip: 167.249.188.101
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

254111/2021
 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional FRANK DA SILVA COUTINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 52735CE RNP: 0612843114
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: CE20190526948 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2019 Baixada em: 08/01/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Contratante: EDIFICIO ANGRA CPF/CNPJ: 01.253.370/0001-01
Endereço do contratante: RUA SENADOR MACHADO Nº: 185

Complemento:  Bairro: MUCURIPE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60165170

Contrato: 051603-19 Celebrado em: 20/03/2019
Valor do contrato: R$ 80.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SENADOR MACHADO Nº: 185

Complemento:  Bairro: MUCURIPE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60165170

Data de início: 21/08/2019 Previsão de término: 21/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: EDIFICIO ANGRA CPF/CNPJ: 01.253.370/0001-01

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 15 - EXECUÇÃO 2.00
UNIDADE;

Observações

Será realizada modernização parcial dos elevadores da marca thyssenkrupp.

Número da ART: CE20190587580 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/12/2019 Baixada em: 22/04/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: APELATIVIDADES PRO ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 01.434.589/0003-60
Endereço do contratante: RUA VINTE E UM DE ABRIL Nº: 295

Complemento:  Bairro: BELA VISTA 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60442605

Contrato: 0051/2019 Celebrado em: 23/12/2019
Valor do contrato: R$ 3.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VINTE E UM DE ABRIL Nº: 295

Complemento:  Bairro: BELA VISTA 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60442605

Data de início: 23/12/2019 Previsão de término: 23/12/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: APELATIVIDADES PRO ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 01.434.589/0003-60

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 1.00 UNIDADE;

Observações

PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DA MARCA Z4 TECNOLOGIA COM CAPACIDADE PARA 250KG E DUAS PARADAS.

Número da ART: CE20190587584 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/12/2019 Baixada em: 22/04/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 12/11/2021, às 22:19.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Contratante: APEL ATIVIDADES PRO ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 01.434.589/0001-07
Endereço do contratante: RUA NUNES VALENTE Nº: 1886

Complemento:  Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60125035

Contrato: 0051/2019 Celebrado em: 23/12/2019
Valor do contrato: R$ 7.560,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NUNES VALENTE Nº: 1886

Complemento:  Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60125035

Data de início: 23/12/2019 Previsão de término: 23/12/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: APEL ATIVIDADES PRO ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 01.434.589/0001-07

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 1.00 UNIDADE;

Observações

ELEVADOR DA MARCA VERTILINE COM CAPACIDADE DE 450KG E 5 PARADAS.

Número da ART: CE20200591112 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2020 Baixada em: 28/07/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Contratante: EDIFICIO SULAMERIA CPF/CNPJ: 07.606.874/0001-36
Endereço do contratante: TRAVESSA PARÁ Nº: 12

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025120

Contrato: 0502/17 Celebrado em: 18/12/2017
Valor do contrato: R$ 4.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA PARÁ Nº: 12

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025120

Data de início: 18/12/2019 Previsão de término: 18/12/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: EDIFICIO SULAMERIA CPF/CNPJ: 07.606.874/0001-36

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 1.00 UNIDADE;

Observações

ELEVADOR DA MARCA ATLAS, N 1696, ENCONTRA SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E DE SEGURANÇA.

Número da ART: CE20200612697 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2020 Baixada em: 22/04/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: GLOBO ELEVADORES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
LTDA

CPF/CNPJ: 33.862.973/0001-99

Endereço do contratante: RUA MONSENHOR AGOSTINHO Nº: 1697

Complemento:  Bairro: PARQUE SÃO JOSÉ

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60730275

Contrato: Celebrado em: 26/02/2020
Valor do contrato: R$ 800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PINTOR ANTôNIO BANDEIRA Nº: 1500

Complemento:  Bairro: CAIS DO PORTO 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60180476

Coordenadas Geográficas: -3.729792, -38.461705

Data de início: 26/02/2020 Previsão de término: 26/02/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RAFAELLO E TIZIANO CPF/CNPJ: 12.208.849/0001-34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
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Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 85
- Vistoria 4.00 UNIDADE;

Observações

ELEVADORES DA MARCA ATLAS, COM QUADRO DE COMANDO MODERNIZADO ADDTECH ENCONTRAM-SE EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO E DE SEGURANÇA.

Número da ART: CE20200732538 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2020 Baixada em: 22/04/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Contratante: Associacao Do Condominio Do North Shopping Fortaleza CPF/CNPJ: 18.240.042/0001-65
Endereço do contratante: AVENIDA BEZERRA DE MENEZES Nº: 2446

Complemento:  Bairro: SÃO GERARDO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60325002

Contrato: 052303/19 Celebrado em: 29/12/2020
Valor do contrato: R$ 2.760,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEZERRA DE MENEZES Nº: 2446

Complemento:  Bairro: SÃO GERARDO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60325002

Coordenadas Geográficas: -3.735035, -38.565952

Data de início: 29/12/2020 Previsão de término: 29/03/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Associacao Do Condominio Do North Shopping Fortaleza CPF/CNPJ: 18.240.042/0001-65

Atividade Técnica: 3 - Assistência MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES >
#16.6.1.1 - ESCADAS ROLANTES 85 - Vistoria 10.00 UNIDADE; 3 - Assistência MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE
ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 85 - Vistoria 13.00 UNIDADE;

Observações

REALIZADO VISTORIA TECNICA NAS ESCADAS ROLANTES E NOS ELEVADORES ONDE FOI VERIFICADO A QUALIDADE DA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA. SÃO 13 ELEVADORES E 10 ESCADAS ROLANTES.

Número da ART: CE20200732562 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2021 Baixada em: 01/03/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Contratante: CONDOMINIO E EDIFICIO JARDINS RESIDENCE CLUB CPF/CNPJ: 13.069.250/0001-20
Endereço do contratante: AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO Nº: 1415

Complemento:  Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60326515

Contrato: 1287/20 Celebrado em: 29/12/2020
Valor do contrato: R$ 36.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO Nº: 1415

Complemento:  Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60326515

Coordenadas Geográficas: -3.725435, -38.553086

Data de início: 29/12/2020 Previsão de término: 29/12/2021

Finalidade: 

Proprietário: CONDOMINIO E EDIFICIO JARDINS RESIDENCE CLUB CPF/CNPJ: 13.069.250/0001-20

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 12.00 UNIDADE;

Observações

ELEVADORES DA MARCA ATLAS ESTÃO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DE SEGURANÇA.

Número da ART: CE20200732700 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2021 Baixada em: 15/03/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
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Contratante: LOFT CONDOMINIUM CPF/CNPJ: 04.255.263/0001-00
Endereço do contratante: RUA SILVA JATAHY Nº: 90

Complemento:  Bairro: MEIRELES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60165070

Contrato: 1342/20 Celebrado em: 29/12/2020
Valor do contrato: R$ 10.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SILVA JATAHY Nº: 90

Complemento:  Bairro: MEIRELES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60165070

Coordenadas Geográficas: -3.726272, -38.502935

Data de início: 29/12/2020 Previsão de término: 29/12/2021

Finalidade: 

Proprietário: LOFT CONDOMINIUM CPF/CNPJ: 04.255.263/0001-00

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 2.00 UNIDADE;

Observações

ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP ENCONTRAM-SE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DE SEGURANÇA.

Número da ART: CE20210746775 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 15/03/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Contratante: CONDOMINIO EDIFICIO BLUE OCEAN CPF/CNPJ: 03.016.379/0001-16
Endereço do contratante: RUA ILDEFONSO ALBANO Nº: 261

Complemento:  Bairro: MEIRELES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115000

Contrato: 0899/18 Celebrado em: 02/02/2021
Valor do contrato: R$ 9.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ILDEFONSO ALBANO Nº: 261

Complemento:  Bairro: MEIRELES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115000

Coordenadas Geográficas: -3.723352, -38.510103

Data de início: 02/02/2021 Previsão de término: 02/02/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONDOMINIO EDIFICIO BLUE OCEAN CPF/CNPJ: 03.016.379/0001-16

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 2.00 UNIDADE;

Observações

ELEVADORES DA MARCA ATLAS COM QUADRO DE COMANDO OTIS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO DE SEGURANÇA E
CONSERVAÇÃO.

Número da ART: CE20210805269 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2021 Baixada em: 09/11/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Contratante: CONDOMÍNIO E EDIFÍCIO KELLY CPF/CNPJ: 35.064.880/0001-44
Endereço do contratante: RUA MOREIRA DE SOUSA Nº: 525

Complemento:  Bairro: PARQUELÂNDIA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60450080

Contrato: 0980/19 Celebrado em: 14/06/2021
Valor do contrato: R$ 4.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MOREIRA DE SOUSA Nº: 525

Complemento:  Bairro: PARQUELÂNDIA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60450080

Coordenadas Geográficas: -3.741117, -38.566864

Data de início: 14/06/2021 Previsão de término: 14/06/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
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Proprietário: CONDOMÍNIO E EDIFÍCIO KELLY CPF/CNPJ: 35.064.880/0001-44

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 1.00 UNIDADE;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DA MARCA ATLAS.

Número da ART: CE20210810175 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/06/2021 Baixada em: 12/11/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Contratante: SECRETARIA DEO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775

Complemento:  Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861212

Contrato: 070/2019 Celebrado em: 12/11/2020
Valor do contrato: R$ 91.999,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775

Complemento:  Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861212

Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319

Data de início: 12/11/2020 Previsão de término: 12/11/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DEO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7 -
Assistência 12.00 UNIDADE;

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP.
Aditivo: ADITIVO N° 070/2019

Número da ART: CE20210852055 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 09/11/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Contratante: CONDOMINIO E EDIFICIO ESTORIL E ALGARVE CPF/CNPJ: 02.098.155/0001-38
Endereço do contratante: RUA DOS ARARIÚS Nº: 55

Complemento:  Bairro: PRAIA DE IRACEMA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060320

Contrato: 1167/20 Celebrado em: 11/02/2020
Valor do contrato: R$ 24.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOS ARARIÚS Nº: 55

Complemento:  Bairro: PRAIA DE IRACEMA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060320

Coordenadas Geográficas: -3.721354, -38.513563

Data de início: 08/09/2021 Previsão de término: 08/09/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONDOMINIO E EDIFICIO ESTORIL E ALGARVE CPF/CNPJ: 02.098.155/0001-38

Atividade Técnica: 1 - Assessoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 7
- Assistência 4.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 4 ELEVADORES COM QUADRO DE COMANDO INFOLEV.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 12/11/2021, às 22:19.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

254111/2021
 

Certidão de Acervo Técnico nº 254111/2021
12/11/2021, 17:47

cbbd1

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: cbbd1
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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 da Bahia

CREA-BA Nº 118209/2021
Emissão: 16/11/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: cc5aZ

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Registro: 0010001972

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 15.000,00

Data do Capital: 07/01/2015

Faixa: 1

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: PRAçA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, 86, SALA 303 EDIF CONQUISTA CENTER, centro, VITÓRIA DA
CONQUISTA, BA, 45000902

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 18/07/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001004173DDBA

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: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Data Início: 02/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc5aZ
Impresso em: 16/11/2021 às 16:46:34 por: adapt, ip: 167.249.190.42
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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 da Bahia

CREA-BA Nº 136380/2022
Emissão: 13/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: zBzyy

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Registro: 0010001972

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 15.000,00

Data do Capital: 07/01/2015

Faixa: 1

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: PRAçA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, 86, SALA 303 EDIF CONQUISTA CENTER, centro, VITÓRIA DA
CONQUISTA, BA, 45000902

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 18/07/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001004173DDBA

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: 2022 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Data Início: 02/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zBzyy
Impresso em: 13/04/2022 às 14:29:17 por: adapt, ip: 167.249.188.76
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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 do Ceará

CREA-CE Nº 274685/2022
Emissão: 02/06/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: ADZ5y

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 a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Registro: 0010445781

Categoria: Filial

Capital Social: R$ 15.000,00

Capital Social da Filial: R$ 0,00

Data do Capital: 07/01/2015

Faixa: 1

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço: PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 86, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA, BA, 45000902

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 27/07/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001045826DDCE

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 falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:
	Lista da(s) Empresa(s):FRANCISCA MARIA GOMES DA SILVA - 29.042.018/0001-38; WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA -
23.688.014/0001-45; H L INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - 32.311.820/0001-90; DOMINIOS ELEVADORES SERVIÇO
LTDA - EPP - 39.644.715/0001-12; 

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ADZ5y
Impresso em: 02/06/2022 às 14:44:57 por: adapt, ip: 45.227.236.122
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE Nº 254037/2021
Emissão: 11/11/2021

Validade: 31/12/2021

Chave: 1xY5x

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 29/01/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 05/07/2013

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.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Registro: 0010445781

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Data Ínicio: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Registro: 0010360379

CNPJ: 23.688.014/0001-45

Data Ínicio: 07/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DOMINIOS ELEVADORES SERVIÇO LTDA - EPP

Registro: 0010490183

CNPJ: 39.644.715/0001-12

Data Ínicio: 01/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1xY5x
Impresso em: 17/11/2021 às 13:33:43 por: adapt, ip: 167.249.190.42
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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 do Ceará

CREA-CE Nº 274685/2022
Emissão: 02/06/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: 7YYZz

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 a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Registro: 0010445781

Categoria: Filial

Capital Social: R$ 15.000,00

Capital Social da Filial: R$ 0,00

Data do Capital: 07/01/2015

Faixa: 1

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço: PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 86, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA, BA, 45000902

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 27/07/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001045826DDCE

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 falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:
	Lista da(s) Empresa(s):FRANCISCA MARIA GOMES DA SILVA - 29.042.018/0001-38; WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA -
23.688.014/0001-45; H L INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - 32.311.820/0001-90; DOMINIOS ELEVADORES SERVIÇO
LTDA - EPP - 39.644.715/0001-12; 

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7YYZz
Impresso em: 27/06/2022 às 10:47:41 por: adapt, ip: 45.227.238.90
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE Nº 278915/2022
Emissão: 22/07/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: dx8xZ

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 29/01/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 05/07/2013

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.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LINK ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010507906

CNPJ: 36.290.490/0001-55

Data Ínicio: 27/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: FRANCISCA MARIA GOMES DA SILVA

Registro: 0010502939

CNPJ: 29.042.018/0001-38

Data Ínicio: 18/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Registro: 0010445781

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Data Ínicio: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA

Registro: 0010360379

CNPJ: 23.688.014/0001-45

Data Ínicio: 07/12/2020

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dx8xZ
Impresso em: 22/07/2022 às 10:19:49 por: adapt, ip: 45.227.237.230
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE Nº 278915/2022
Emissão: 22/07/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: dx8xZ

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DOMINIOS ELEVADORES SERVIÇO LTDA - EPP

Registro: 0010490183

CNPJ: 39.644.715/0001-12

Data Ínicio: 01/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dx8xZ
Impresso em: 22/07/2022 às 10:19:49 por: adapt, ip: 45.227.237.230
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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 do Ceará

CREA-CE Nº 240048/2021
Emissão: 28/04/2021

Validade: 31/12/2021

Chave: wz3Wx

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 a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Registro: 0010445781

Categoria: Filial

Capital Social: R$ 15.000,00

Capital Social da Filial: R$ 0,00

Data do Capital: 07/01/2015

Faixa: 1

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço: PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 86, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA, BA, 45000902

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 27/07/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001045826DDCE

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 falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes
empresas registradas no CREA-CE:
	Lista da(s) Empresa(s):AUTOMAFOR ELEVADORES LTDA - ME - 29.342.229/0001-96; WELLS TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA -
23.688.014/0001-45; H L INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - 32.311.820/0001-90; 

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK DA SILVA COUTINHO

Registro: 0612843114

CPF: 631.872.133-91

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARIO ALVES DE PINHO NETO

Registro: 0510590675

CPF: 034.762.085-08

Data Início: 27/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: wz3Wx
Impresso em: 28/04/2021 às 07:54:05 por: adapt, ip: 167.249.188.135
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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 do Ceará

CREA-CE Nº 240048/2021
Emissão: 28/04/2021

Validade: 31/12/2021

Chave: wz3Wx

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: wz3Wx
Impresso em: 28/04/2021 às 07:54:05 por: adapt, ip: 167.249.188.135
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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 do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO

Nº CE20190579662

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIO ALVES DE PINHO NETO

Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO, MBA EM GESTÃO DE PROJETOS RNP: 0510590675

Registro: 345059CE

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861212

Contrato: 070/2019 Celebrado em: 18/11/2019

Valor: R$ 91.999,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861212

Data de Início: 18/11/2019 Previsão de término: 18/10/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

4. Atividade Técnica

17 - Execução Quantidade Unidade

47 - Execução de manutenção > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE
ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS

12,00 un

47 - Execução de manutenção > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE
ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS

12,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 ELEVADORES DA ARENA CASTELÃO

6. Declarações

- 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

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARIO ALVES DE PINHO NETO - CPF: 034.762.085-08

SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV - CNPJ:
05.565.013/0001-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 06/12/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Número: 8213670921

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wwx47
Impresso em: 29/06/2020 às 09:02:31 por: , ip: 167.249.190.138

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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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 do Ceará 

Página 1/1 
 

 
ART CARGO-FUNÇÃO 
Nº CE20210777694 

 
INICIAL 

 

    1. Responsável Técnico      

FRANK DA SILVA COUTINHO 

Título profissional:   ENGENHEIRO MECANICO RNP: 0612843114 

Registro: 52735CE 
 

   2. Contratante     

Contratante: REFORMAR ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ: 21.633.171/0001-28 

PRAçA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86  Nº: 86 

Complemento: Bairro: CENTRO  

Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000902 

País: Brasil  

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 
 

   3. Vínculo Contratual      

Unidade administrativa: CEARA 

PRAçA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 Nº: 86 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000902 

Data de Início: 12/04/2021 Previsão de término: 12/04/2031 

Tipo de vínculo: EMPREGADO 

Identificação do cargo/função: Engenheiro 
 

   4. Atividade Técnica      

1000 - OUTRA Quantidade Unidade 

26 - Desempenho de cargo > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO 
TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA 
EMPRESA) 

3,00 h/d 

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART 

 
   5. Observações      

INCLUSÃO DE DOCUMENTOS PARA RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
 

   6. Declarações     
 

   7. Entidade de Classe     

NENHUMA - NÃO OPTANTE 
 

   8. Assinaturas         

Declaro serem verdadeiras as informações acima FRANK DA SILVA COUTINHO - CPF: 631.872.133-91 

 
  , de de    

Local data 

 
 

 

REFORMAR ELEVADORES LTDA - CNPJ: 21.633.171/0001-28 
 

   9. Informações     

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

   10. Valor     

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 13/04/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8214653263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2d2Yx 

Impresso em: 13/04/2021 às 11:50:17 por: , ip: 201.20.66.1 
 
 

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br 

Tel: (85) 3453-5800  Fax: (85) 3453-5804 
CREA-CE 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Ceará 

CREA-CE 
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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 do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO

Nº CE20210810175

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20210780569

1. Responsável Técnico

FRANK DA SILVA COUTINHO

Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO RNP: 0612843114

Registro: 52735CE

Empresa contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA Registro: 0010445781-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DEO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861212

Contrato: 070/2019 Celebrado em: 12/11/2020

Valor: R$ 91.999,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 12/11/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861212

Data de Início: 12/11/2020 Previsão de término: 12/11/2021 Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: SECRETARIA DEO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

7 - Assistência > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES >
#16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS

12,00 un

5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP.
Aditivo: ADITIVO N° 070/2019

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FRANK DA SILVA COUTINHO - CPF: 631.872.133-91

SECRETARIA DEO ESPORTE E JUVENTUDE/SEJUV - CNPJ:
05.565.013/0001-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 23/06/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7D9Ax
Impresso em: 12/11/2021 às 16:09:50 por: , ip: 167.249.190.42

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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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 da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO

Nº BA20190134932

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIO ALVES DE PINHO NETO

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO RNP: 0510590675

Registro: 76266BA

Empresa contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA Registro: 0010001972-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: CENTRO MEDICO OTAVIO SANTOS CPF/CNPJ: 20.389.398/0001-07

AVENIDA OTÁVIO SANTOS Nº: 227

Complemento: Bairro: RECREIO

Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45020750

Contrato: Não especificado Celebrado em: 20/11/2017

Valor: R$ 36.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA OTÁVIO SANTOS Nº: 227

Complemento: Bairro: RECREIO

Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45020750

Data de Início: 20/11/2017 Previsão de término: 20/11/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: CENTRO MEDICO OTAVIO SANTOS CPF/CNPJ: 20.389.398/0001-07

4. Atividade Técnica

12 - Execução Quantidade Unidade

165 - Execução de Manutenção > MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES

4,00 un

65 - Laudo > MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 4 elevadores da marca ThyssenKrupp.

6. Declarações

- 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

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARIO ALVES DE PINHO NETO - CPF: 034.762.085-08

CENTRO MEDICO OTAVIO SANTOS - CNPJ: 20.389.398/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 20/08/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Número: 50556347

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y5DD1
Impresso em: 04/08/2020 às 14:13:41 por: , ip: 167.249.188.136

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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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 da Bahia 

Página 1/1 
 

 
ART OBRA / SERVIÇO 

Nº BA20190166139 

 
INICIAL 

 

    1. Responsável Técnico      

MARIO ALVES DE PINHO NETO 

Título profissional:   ENGENHEIRO MECÂNICO RNP: 0510590675 

Registro: 76266BA 
 

 
Empresa contratada:  REFORMAR ELEVADORES LTDA Registro: 0010001972-BA 

 
   2. Dados do Contrato      

 

Contratante: NICO PALACE HOTEL LTDA 

PRAçA MANOEL NOVAES 

 CPF/CNPJ: 31.765.117/0001-90 

Nº: 30 

Complemento: Bairro: CENTRO  

Cidade: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430000 

 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 14/01/2019 

Valor:  R$ 50.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
 

    3. Dados da Obra/Serviço       

PRAçA MANOEL NOVAES Nº: 30 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430000 

Data de Início:  14/01/2019 Previsão de término: 07/10/2019 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não especificado 

Proprietário:  NICO PALACE HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 31.765.117/0001-90 
 

   4. Atividade Técnica      
 

12 - Execução Quantidade Unidade 

162 - Execução de Montagem > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS -> #360 - 
ELEVADORES 

1,00 un 

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS -> #360 - 
ELEVADORES 

1,00 un 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

   5. Observações      

Serviço de engenharia para modernização de elevadores. 
 

   6. Declarações     

- 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     

NENHUMA - NAO OPTANTE 
 

   8. Assinaturas         

Declaro serem verdadeiras as informações acima MARIO ALVES DE PINHO NETO - CPF: 034.762.085-08 

 
  ,  de  de    

Local data 

 
 

 

NICO PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 31.765.117/0001-90 
 

   9. Informações     

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

   10. Valor     

Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em:  03/10/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Número: 50660237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZz53 

Impresso em: 04/10/2019 às 10:47:36 por: , ip: 177.134.187.14 
 
 

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br 

Tel:  (71) 3453-8990  Fax: (71) 3453-8989 
CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia da Bahia 

CREA-BA 
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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 da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO

Nº BA20190195947

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIO ALVES DE PINHO NETO

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO RNP: 0510590675

Registro: 76266BA

Empresa contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA Registro: 0010001972-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PAN EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA CPF/CNPJ: 13.056.067/0001-90

AVENIDA LAURO DE FREITAS Nº: 142

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000230

Contrato: Não especificado Celebrado em: 04/12/2015

Valor: R$ 19.810,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA LAURO DE FREITAS Nº: 142

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000230

Data de Início: 16/05/2016 Previsão de término: 09/01/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não especificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PAN EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA CPF/CNPJ: 13.056.067/0001-90

4. Atividade Técnica

12 - Execução Quantidade Unidade

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS -> #360 -
ELEVADORES

1,00 un

165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS -> #360 -
ELEVADORES

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O Serviço de instalação foi celebrado em 04/12/2015, em 12/05/2016 iniciou o contr. manutenção de 01 elevador.

6. Declarações

- 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

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARIO ALVES DE PINHO NETO - CPF: 034.762.085-08

PAN EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA - CNPJ: 13.056.067/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 14/11/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Número: 50804227

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A0cY9
Impresso em: 16/11/2019 às 07:12:26 por: , ip: 167.249.190.87

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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07/08/2020 SEI/STM - 1611219 - Atestado de Capacidade Técnica

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_1611219.html 1/1

000429/18-08.01

PODER JUDICIÁRIO 
8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 

ADM8CJM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 
                          Atestamos, para os devidos fins, que a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA
(REFORMACEL ELEVADORES), inscrita no CNPJ 21.633.171/0001-28, estabelecida à Praça Tancredo
Neves, 86, Shopping Conquista Center, sala 303, Centro, Vitória - BA, CEP 45.000-92, por intermédio de
seu representante legal, o Sr.º WAGNER ALVES DOS SANTOS, CPF nº 791.418.975-87, prestou o
serviço de  modernização do elevador do Edifício-Sede da Auditoria da 8ª CJM – Justiça Militar da União.
                                Declaramos que a citada empresa cumpriu os prazos do serviço, o
qual foi executado com eficiência, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou
tecnicamente.

 

                                                                   

Dr. José Maurício Pinheiro de Oliveira
Juiz Federal da Justiça Militar

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE MAURICIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR, em 16/10/2019, às 18:08 (horário de Brasília), conforme
art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1611219 e o código CRC 8042FCC0.

1611219v15
Av. Governador José Malcher 611 - Bairro Nazaré - CEP 66035-100 - Belém - PA - http://www.stm.jus.br/
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Atestamos pãra os devidos fins, que a empresa REFoRMAR ELEVADoRES LTDA ME, inscrita no cNpi n"21'633'1711a0a1-2E' situada na PraçaTancredo r.i*r"i, àá cuntro vitória dã c-onquista - BA, execurou para oNlco PALACE HorEL LTDA' insôrita no cNPJ 31.765.11T10a01-90 os r*iriço, abaixo discriminados, noelevador Atlas capacidade 450 kg, velocidade 45 ,ln'.,iÃ, cumprindo as cráusuras contratuais, dentro da boatécnica e administração, 

" 
u* ,ãrronâncra com nossa politica de eualidaA" * Sugurança.

MODERN',AÇÃO COM FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO OE:

. QUADRO DE COMANDO ADTTECH COM VWF;
' CABINA INOX;
, OPERDOR DE PORTA VWF;
' MAQUINA DE TRAÇÃO;
. CABOS DE AÇO;
. CABOS DE MANOBRA E pRE FIAÇÃO DE poÇo;. REGULADOR DE VELOCIDADE;

" PORTA DE pAVtMENTO AUTOMATTCA;

' BOTOEIRAS DE PAV|MENTO E CABINA; .:_.-. tNDtcADoRES DE postçÃo D|G|TAL NOS ANDARES;E LIMITES, COMANDO SOBE/DESCE, INTERFONE, BOMBEIRO ETC, :
/

DADOS DO CONTRATO
Contratante: NICO PALÂCE HOTEL LTDA
CNPJ: 31 .765.1 1710001-90

Contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA ME
cNPJ 21 .633.17 1 tOO01 -28

Registro CREA: 00.1 0001 97-2

Título do profissional: Engenheiro mecânico.
Registro no CREA no 76266 BA / RNp: CREA_ n" 051059067-5
Engenheiro Responsáver récnico: Mário Arves de pinho Neto
ART n': 8420190166139

lnício e termino do Contrato : 14t}ilZ01g à ATn}nAN
Endereço da obra: praça José Novais n 30, centro - Guanambi_Ba

os serviços descritos forg.m acompanhados pela Engenheira civil, Jamille Freitas Fiuza, registrada no CREA4il62a727-0, no quar emitiu rauoo, ru."noo parte deste atestado como raudo.
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Norne:

Cargo: i.,
CPF:

Nome do engenheiro ou Fiscal.
Cargo:

CPF:

oo
Fz
4'
v,oo

Praça José Noyars, S0 - Centro,
Tet. (77) s451-2215

Guanambi-Ba CEp ; 46450_00A
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL GERAL DE SALVADOR

TERMO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 69/2021, QUE FAZEM ENTRE SI
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL
GERAL  DE  SALVADOR  E  A EMPRESA
REFORMAR ELEVADORES LTDA.

A União, por intermédio do HOSPITAL GERAL DE SALVADOR,  com sede na Rua Castro
Neves, 72, Matatu, na cidade de Salvador-BA, CEP 40.255-020, inscrito no CNPJ sob o nº
10.562.575/0001-51, este ato representado pelo Sr. Coronel ALERRANDRO LEAL FARIAS,
nomeado pela Portaria nº 549 – Cmt Ex, de 05 de julho de 2020, publicada no DOU nº 109,
de 9 de junho de 2020, portador da Carteira de Identidade nº 020368434-5 MD/EB e inscrito
no  CPF  nº  799.664.114-53, doravante  denominada  CONTRATANTE,  e  a  empresa
REFORMAR ELEVADORES LTDA inscrita  no  CNPJ/MF sob o  nº  21.633.171/0001-28,
sediada na Praça Tancredo Neves, nº 86, Sala 303, Centro, CEP 45.000-902, em Vitória da
Conquista-BA,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
WAGNER  ALVES  DOS  SANTOS, portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  09215768-89,
expedida pela SSP/BA e CPF nº 791.418.975-87, tendo em vista o que consta no Processo nº
64585.002281/2021-27 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho  de 2002,  do Decreto nº  7.892, de 23 de janeiro de
2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP
nº  5,  de  26  de  maio  de  2017  e  suas  alterações,  resolvem celebrar  o  presente  Termo  de
Contrato, decorrente do Pregão Tradicional nº 22/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço técnico especializado de
manutenção  preventiva  e  corretiva  com  substituição  de  peças, para  elevadores  do
Hospital Geral de Salvador, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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1.3. Objeto da contratação:

Item
Descrição/

Especificação
Unidade

de Medida
Qtd

Total
Valor

Mensal
Valor Total do

item

3

Contratação De Empresa Para Prestação
De  Serviço  De  Manutenção  Preventiva
Mensal  e  Corretiva  Sob  Demanda,
Atendimento  Emergencial  24  horas,  De
01 (Um) Elevador 02 (Duas)  Paradas
Marca  Vilarta,  Tipo  Maca,  Com
Fornecimento  De  Mão  De  Obra
Especializada,  Materiais,  Peças  E
Equipamentos  Necessários  Ao
Funcionamento  Regular,  Eficiente  E
Econômico Dos Elevadores Do Hospital
Geral De Salvador, Por 12 Meses.

Sv/M 12 R$ 499,92 R$ 5.999,00

VALOR ANUAL R$ 499,92 R$ 5.999,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início
na  data  de  21/09/2021  e  encerramento  em 21/09/2022,  podendo  ser  prorrogado  por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;

2.1.3. Seja  juntado  relatório  que  discorra  sobre  a  execução  do  contrato,  com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja  juntada  justificativa  e  motivo,  por  escrito,  de  que  a  Administração
mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja  comprovado  que  o  valor  do  contrato  permanece  economicamente
vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja  manifestação  expressa  da  contratada  informando  o  interesse  na
prorrogação;

2.1.7. Seja  comprovado  que  o  contratado  mantém  as  condições  iniciais  de
habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor  mensal  da contratação é de aproximadamente R$ 499,92 (quatrocentos  e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 5.999,00
(cinco mil, novecentos e noventa e nove reais).

3.2.  No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução do objeto,  inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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3.3. O valor  acima  é  meramente  estimativo,  de  forma que  os  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão programadas  em  dotação
orçamentária  própria,  prevista  no  orçamento  da  União,  para  o  exercício  de  2021,  na
classificação abaixo ou em outra que venha a substituí-la:

Gestão/Unidade: 00001/167039

Fonte: 0151000000

Programa de Trabalho: 171497

Elemento de Despesa: 339039

PI: D8SAFCTCCON

4.2. No(s)  exercício(s)  seguinte(s),  as  despesas  correspondentes  correrão  à  conta  dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no
início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo  para  pagamento  à  CONTRATADA e  demais  condições  a  ele  referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será  exigida  a  prestação  de  garantia  na  presente  contratação,  conforme  regras
constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA  OITAVA  –  REGIME  DE  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E
FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais  que  serão  empregados  e  a  fiscalização  pela  CONTRATANTE  são  aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas  situações previstas  nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências
indicadas  no  art.  80  da  mesma  Lei,  sem  prejuízo  da  aplicação  das  sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão  pela disciplina do art.  65 da Lei  nº
8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá  à  CONTRATANTE providenciar  a  publicação  deste  instrumento,  por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar  os  litígios  que decorrerem da execução deste  Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de Salvador/BA - Justiça Federal.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Salvador-BA, 21 de setembro de 2021.

ALERRANDRO LEAL FARIAS – Cel
Ordenador de Despesas do HGES

WAGNER ALVES DOS SANTOS
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ROGÉRIO MOURA HENRIQUE – Cel R1
Chefe da SALC

PEDRO JOSÉ DOS SANTOS – 1º Sgt
Encarregado de Contratos
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CONTRATO BC/ADSAL 50399/2021 
PE 186256 
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 50399/2021 DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL EM SALVADOR E A EMPRESA 

REFORMAR ELEVADORES LTDA 

 

A UNIÃO, por intermédio do BANCO CENTRAL DO BRASIL, autarquia federal criada pela 
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com sede em Brasília e Gerência Administrativa em 
Salvador, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1ª avenida, nº 160, Salvador – BA, inscrito 
no CNPJ sob o nº 00.038.166/0008-73, neste ato representado pelo Gerente Administrativo 
Regional em Salvador, Sr. Arthur Ribeiro Bastos Neto nomeado pela  Portaria nº 101.450, de 22 
de janeiro de 2019, publicada no DOU de 23 de janeiro de 2019, portador da matrícula funcional 
nº 1.375.060-7, doravante denominada CONTRATANTE, e a REFORMAR ELEVADORES 
LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.633.171/0001-28, sediada na Praça Tancredo Neves 
– nº 86, Centro, em Vitória da Conquista, Estado da Bahia doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelos procuradores Sr. Wagner Alves dos Santos, casado, portador da 
Carteira de Identidade nº 92.157.68-89, expedida pela o SSP e CPF nº 791.418.975-87 residente 
na cidade de Salvador (BA), tendo em vista o que consta no Processo nº 186256 e em observância 
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 
26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Pregão nº 49/2021 , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas e do qual ficam 
fazendo parte integrante, como se transcritos fossem, os documentos: 
 
a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO ADSAL n° 49/2021 de 28/06/2021, e seus anexos;  
 
b) Proposta da CONTRATADA, de 14/07/2021;  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de assistência técnica e 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 4 (quatro) elevadores 
marca ThyssenKrupp, instalados no Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Salvador 
(BA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência 
(Anexo 1 do Edital). 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

Certidão CONTRATOS CELEBRADOS PROVA (1112937)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 229



 

  

1.3. Objeto da contratação: 

ITEM (SERVIÇO) 
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
QUANTIDADE PERÍODO 

VALOR 
ANUAL 

Assistência técnica e 
manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento 
de peças, em 4 (quatro) 

elevadores marca 
ThyssenKrupp 

Salvador/BA 1 Mensal 
 

R$ 24.900,00 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 
data de 01/10/2021 e encerramento em 01/10/2022, podendo ser prorrogado por interesse 
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 
autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada;   

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;   

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração 
mantém interesse na realização do serviço;   

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 
vantajoso para a Administração;   

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 
prorrogação;  

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de 
habilitação.   

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais), 
perfazendo o valor total anual de R$ 24.900.00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021 na classificação abaixo: 
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Código Orçamentário: 72.17.2.001-6 
Conta: 4030.16.02-4 
Natureza da Despesa 3390.39 
Funcional 
Programática: 

04.122.2110.2000.0001 

Programa de Trabalho 
Resumido 

171927 

Nota de empenho NE 2021/04061 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos 
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no 
início de cada exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Termo de Referência. 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos 
no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 
anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, 
dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem 
como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e 
contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do 
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de 
eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da 
utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto 
previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO  

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Seção Judiciária da Bahia - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.   
 

Salvador/BA,  _____ de agosto de 2021. 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

*Assinado eletronicamente 

1.918.716-5– Caroline Fernandes Pastana 

 

 

*Assinado eletronicamente 

791.418.975-87 – Wagner Alves dos Santos  

Pelo BACEN           Pela Contratada 
 
TESTEMUNHAS 
 

*Assinado eletronicamente 

6.818.865-X – Marcus Humberto Leitão de 
Souza   

 

*Assinado eletronicamente 

 

 

Pelo BACEN           Pela Contratada 
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

CONTRATO DE DESPESA Nº 025/BARF-CINDACTAIII/2022

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 67223.013712/2021-88
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO TRADICIONAL  Nº 014/BARF/2022.
CONTRATO PUBLICADO NO DOU N° ______, DE _____ DE _____________DE 2022.

TERMO DE CONTRATO DE DESPESA Nº 025/
BARF-CINDACTAIII/2022  QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TERCEIRO
CENTRO  INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO E A EMPRE-
SA REFORMAR ELEVADORES LTDA.

A União,  por  intermédio  do  TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, com sede na Av. Centenário Alberto Santos Dumont, S/
N, Jordão Baixo, na cidade de Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0093-29, neste
ato representado pelo seu Comandante, o Coronel Aviador EDSON LUIZ VIEIRA NETO, no-
meado pelo Portaria nº 976/GC1, de 18 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da
União nº 181, seção 2, página nº 11, no dia 21 de setembro de 2020, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob
o nº  21.633.171/0001-28, sediada na  Praça Tancredo Neves, 86 Sala 303 – Centro Vitória da
Conquista – Bahia – CEP: 45000-902, doravante designada CONTRATADO, neste ato represen-
tada  pelo  Sr.  WAGNER  ALVES  DOS  SANTOS  ,  portador  da  carteira  de  identidade  nº
09215768-89  e  CPF  nº  791.418.975-  87, tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº
67223.013712/2021-88 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Ter-
mo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 014/BARF/2022, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para realização
de serviço de manutenção de elevadores, para atender as necessidades do Terceiro Centro Inte-
grado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, que serão prestados nas condições estabele-
cidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à pro-
posta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM DESCRIÇÃO (SERVIÇO)
LOCAL DE

EXECUÇÃO
QUANTI-

DADE
VALORES

001

SERVIÇO  DE  MANUTENÇÃO
PREVENTIVA  E  CORRETIVA,
PARA O PERÍODO  DE  12 ME-
SES,  DE  01  (UM)  ELEVADOR
DA  MARCA  OTIS,  MODELO
GEN (A-MW1- 0810-9ª-MD), CO-
MANDO WT VVVF COM 04
(QUATRO) PARADAS, CAPACI-
DADE DE 450 KG (06 PASSA-
GEIROS).

DTCEA-FZ 1 R$   6.000,00

TOTAL R$  6.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de assi-
natura do referido contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses,  desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con-
tinuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRA-
TADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária pró-
pria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, conforme Nota Empenho nº
2022NE000494 datada de 14 de abril de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0001/120021

Fonte: 0150120388

Programa de Trabalho: 168913

Elemento de Despesa: 339039

PI: SCEA04ADM05

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referên-
cia, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRA-
TANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Refe-
rência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
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art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Refe-
rência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei no 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRA-
TADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão admi-
nistrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadim-
plemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Nor-
mativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.3. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de com-
provação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a
cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a le-
gislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.4 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (con-
tratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuí-
zos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vin-
culada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsi-
diariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1.  O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal.

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes
e por duas testemunhas. 

Recife,       de                       de 2022.

EDSON LUIZ VIEIRA NETO Cel Av
Ordenador de Despesas 

 

WAGNER ALVES DOS SANTOS
                                              Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
PRISCILA VIEIRA DE ALMEIDA Ten Cel Int

Agente de Controle Interno

Fiscal do Contrato

5/5 Contrato de Despesa nº 025/BARF-CINDACTAIII/2022
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO 

 
CONTRATO DE DESPESA Nº 026/BARF-CINDACTAIII/2022 

 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 67223.013712/2021-88 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/BARF/2022. 
CONTRATO PUBLICADO NO DOU N° , DE DE DE 2022. 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE DESPESA Nº 026/ 
BARF-CINDACTAIII/2022 QUE FAZEM ENTRE 
SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TERCEIRO 
CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E 
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO E A EMPRE- 
SA REFORMAR ELEVADORES LTDA. 

 
 

A União, por intermédio do TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E 
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, com sede na Av. Centenário Alberto Santos Dumont, S/ 
N, Jordão Baixo, na cidade de Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0093-29, neste 
ato representado pelo seu Comandante, o Coronel Aviador EDSON LUIZ VIEIRA NETO, no- 
meado pelo Portaria nº 976/GC1, de 18 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da 
União nº 181, seção 2, página nº 11, no dia 21 de setembro de 2020, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 21.633.171/0001-28, sediada na Praça Tancredo Neves, 86 Sala 303 – Centro Vitória da 
Conquista – Bahia – CEP: 45000-902, doravante designada CONTRATADO, neste ato represen- 
tada pelo Sr. WAGNER ALVES DOS SANTOS , portador da carteira de identidade nº 
09215768-89 e CPF nº 791.418.975- 87, tendo em vista o que consta no Processo nº 
67223.013712/2021-88 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Ter- 
mo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 014/BARF/2022, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para realização 
de serviço de manutenção de elevadores, para atender as necessidades do Terceiro Centro Inte- 
grado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, que serão prestados nas condições estabele- 
cidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à pro- 
posta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação:  
 

ITEM DESCRIÇÃO (SERVIÇO) 
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
QUANTI- 

DADE 
VALORES 

 
 
 

001 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, 
COM GARANTIA DE PEÇAS E 
DE SERVIÇOS, PARA 2 ELEVA- 
DORES DA TWR-SV, MARCA 
OTIS, MODELO GEN COM- 
FORT, NÚMEROS DE SÉRIE 
37NN6292 E 37NN6293. 

 
 
 

DTCEA-SV 

 
 
 

1 

 
 
 

R$ 12.000,00 

TOTAL R$ 12.000,00 
 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de assi- 
natura do referido contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 
(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os 
seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con- 
tinuada; 

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que 
os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 
na realização do serviço; 

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 
Administração; 

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá- 
rios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária pró- 
pria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, conforme Nota Empenho nº 
2022NE000495 datada de 14 de abril de 2022, na classificação abaixo: 
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Gestão/Unidade: 0001/120021 

Fonte: 0150120388 

Programa de Trabalho: 168913 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: SCEA04ADM05 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram- 
se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referên- 
cia, anexo a este Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 
Termo de Referência. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRA- 
TANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Refe- 
rência, anexo do Edital. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Refe- 
rência, anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei no 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRA- 
TADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão admi- 
nistrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. indenizações e multas. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadim- 
plemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Nor- 
mativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

12.3. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de com- 
provação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a 
cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a le- 
gislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

12.4 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (con- 
tratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuí- 
zos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vin- 
culada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsi- 
diariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Seção Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes 
e por duas testemunhas. 

Recife, de de 2022. 
 
 

EDSON LUIZ VIEIRA NETO Cel Av 
Ordenador de Despesas 

 
WAGNER ALVES DOS SANTOS 

Representante legal da CONTRATADA 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS:  

PRISCILA VIEIRA DE ALMEIDA Ten Cel Int 
Agente de Controle Interno 

 
 
 
 
 

 
Fiscal do Contrato 
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COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Rua Pastor Samuel Munguba, nº 1290 - Bairro Rodolfo Teófilo 

Fortaleza-CE, CEP 60430-372 
- h�p://ch-ufc.ebserh.gov.br

Contrato - SEI - Serviços con�nuados sem MO nº 11/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

CONTRATO Nº 11/2021, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH E A
EMPRESA REFORMAR ELEVADORES LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, pela filial EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO
CEARÁ (HUWC E MEAC)/UFC, UG 155020, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério
da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0014-68, com sede na Rua Pastor Samuel Munguba, 1290, CEP 60.430-
372, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. Carlos Augusto Alencar Júnior, nomeado
pela Portaria SEI nº 543, de 02 de outubro de 2019, publicada no DOU nº 193, seção 2, pg. 37, de 04 de outubro de 2019,
re�ficada pela Portaria SEI nº 176, de 27 de outubro de 2020, publicada no DOU nº 211, seção 2, pg. 29, de 05 de novembro de
2020, inscrito no CPF nº 228.855.603-04, portador da Carteira de Iden�dade nº 759.684, SSP/CE, e pela sua Gerente
Administra�va, Sra. Eugenie Desirèe Rabelo Néri Viana, brasileira, nomeada pela Portaria nº 613, de 25 de novembro de 2019,
publicada no Bole�m de Serviço da EBSERH nº 712, fl. 04, inscrita no CPF nº 445.859.003-06, portadora da Carteira de Iden�dade
nº 8908004000621, SSP/CE, ambos no uso das atribuições conferidas pelo ar�go 58, inciso IV, do Estatuto Social, da Portaria- SEI
nº 8, de 09 de janeiro de 2019.

CONTRATADA: REFORMAR ELEVADORES LTDA, com sede na Praça Tancredo Neves, 86, Sala 303, CEP 45.000-902, Centro, Vitória
da Conquista - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.633.171/0001-28, representada neste ato pelo Sr. Wagner Alves dos Santos,
portador da Carteira de Iden�dade nº 921576889 SSP-BA e CPF nº 791.418.975-87.

Conforme Processo Administra�vo nº 23533.012902/2020-28, e de acordo com o Pregão Eletrônico nº 67/2020 da UASG 155020,
Proposta Comercial apresentada, Termo de Referência, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o
presente Contrato, nos termos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do
Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (revisado em 24/9/2019), aprovado
pela Resolução do Conselho de Administração nº 71/2018, de 28 de junho de 2018, dos norma�vos internos da Ebserh, da
Instrução Norma�va SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e mediante as Cláusulas e condições estabelecidas a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para a
realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e insumos necessários ao perfeito funcionamento dos
elevadores, como também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução dos serviços em elevadores de
passageiros/monta-cargas do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará - CH-UFC (Hospital Universitário Walter
Can�dio - HUWC e  Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEAC), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- Ebserh, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Objeto da contratação:

GRUPO
ÚNICO

 

 

HUWC   

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL R$
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R$

1

Contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para
a realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e
corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e
insumos necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, como
também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução
dos serviços em elevadores de passageiros/monta-cargas em 1
elevador da Marca: O�s (Passageiro),comando: Infolev, capacidade:
1050kg ou 15 passageiros, dimensões da cabina: 2,20m x 1,16m x
2,30m,tensão: 380 V, frequência: 60 Hz, máquina: 37NF3376, potência
do motor: 6,4 kW, diâmetro dos cabos de tração: 12,7mm,quan�dade
dos cabos de tração: 3, número de Paradas: 3, posição das Entradas
TML (Todas do mesmo lado), pavimentos: t, 1, 2

  12 500,00 6.000,00

2

Contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para
a realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e
corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e
insumos necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, como
também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução
dos serviços em elevadores de passageiros/monta-cargas em 1
elevador da marca: Thyssenkrupp, comando: Sur (Passageiro),
capacidade: 1050kg ou 15 passageiros, dimensões da cabina: 2,20m x
1,50m x 2,30m, tensão: 380V, frequência: 60Hz, máquina: EM-62,
potência do motor: 11kW, diâmetro dos cabos de tração: 12,7mm,
quan�dade dos cabos de tração: 5, número de Paradas: 3, posição das
Entradas TML (Todas do mesmo lado),pavimentos: t, 1, 2

  12 500,00 6.000,00

3

Contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para
a realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e
corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e
insumos necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, como
também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução
dos serviços em elevadores de passageiros/monta-cargas em 1
elevador da marca: Thyssenkrupp, comando: Sur (Passageiro),
capacidade: 762kg ou 10 passageiros, dimensões: 2,20m x 1,10m x
2,30m, tensão: 380V, frequência: 60Hz, máquina: EM-62, potência do
motor: 11kW, diâmetro dos cabos de tração: 12,7mm, quan�dade dos
cabos de tração: 5, número de Paradas: 3, posição das Entradas TML
(Todas do mesmo lado), pavimentos: t, 1, 2.

  12 500,00 6.000,00

MEAC   

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE   

4 Contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para
a realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e
corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e
insumos necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, como
também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução
dos serviços em elevadores de passageiros/monta-cargas em 2
elevadores da marca: Atlas Schindler, comando: VVVF EXBB
(Passageiro), capacidade: 1120kg ou 16 passageiros, dimensões da

12 1.000,00 12.000,00
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cabina: 2,30m x 1,90m x 2,30m, tensão: 380 V, frequência: 60 Hz,
máquina: CE 357 A, potência do motor: 15 kW, diâmetro dos cabos de
tração: 12,7mm, quan�dade dos cabos de tração: 5, número de
Paradas: 4, posição das Entradas TML (Todas do mesmo lado),
pavimentos: t, 1, 2, 3.

5

Contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para
a realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e
corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e
insumos necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, como
também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução
dos serviços em elevadores de passageiros/monta-cargas em 1
elevador da marca: Atlas Schindler, comando: VVVF EXBB (Passageiro),
capacidade: 700kg ou 10 passageiros, dimensões da cabina: 1,57m x
1,10m x 2,30m, tensão: 380 V, frequência: 60 Hz, máquina: W 163,
potência do motor: 7,5kW, diâmetro dos cabos de tração: 12,7mm,
quan�dade dos cabos de tração: 5, velocidade nominal: 45m/min,
número de paradas:4, posição das Entradas TML (Todas do mesmo
lado), pavimentos: t, 1, 2, 3.

 12 500,00 6.000,00

6

Contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para
a realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e
corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e
insumos necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, como
também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução
dos serviços em elevadores de passageiros/monta-cargas em 1
elevador monta-cargas, dimensão: 1,0m x 0,90m x 0,65m, capacidade:
50kg, tensão: 380 V, frequência: 60 Hz, máquina: Sew-eurodrive,
potência do moto-redutor:0,55kW, diâmetro dos cabos de tração:
9,5mm, quan�dade dos cabos de tração:1, número de paradas: 2,
porta: �po guilho�na, pavimentos: t, 1

  12 500,00 6.000,00

UNIDADE DE PESQUISA CLÍNICA DO CH-UFC   

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE   

7

Contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada para
a realização de serviços con�nuados de manutenção preven�va e
corre�va sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluído o
fornecimento de quaisquer peças, componentes e acessórios e
insumos necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, como
também ferramentas e materiais de consumo necessários à execução
dos serviços em elevadores de passageiros/monta-cargas em 2
elevador da marca: Artama, comando: Schmersal (Passageiro),
capacidade: 1200kg ou 16 passageiros, dimensões da cabina: 2,20m x
1,20m x 2,30m, tensão: 380 V, frequência: 60 Hz, máquina:Sicor SH-
140, potência do motor: 10,3kW, diâmetro dos cabos de tração:
9,5mm, quan�dade dos cabos de tração: 8, número de paradas:2,
posição das Entradas TML (Todas do mesmo lado), pavimentos: t, 1

 12 1.000,00 12.000,00

TOTAL DE ELEVADORES -  9  54.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
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2.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, com início em 15/03/2021 e encerramento em
14/03/2022. 

2.2. A vigência poderá ser prorrogada, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.2.1. seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham
sido prestados regularmente;  

2.2.2. seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na con�nuidade do
serviço;  

2.2.3. seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;  

2.2.4. haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação; e

2.2.5. seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos
quan�ta�vos de serviços efe�vamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO FONTE DE RECURSOS ELEMENTO DE DESPESA

172840 SUS/REHUF 2021NE000427

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

5.2. Eventuais atrasos no pagamento deverão ser atualizados financeiramente, na forma do Termo de Referência e
do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

5.3. O prazo de conferência e ateste da execução do objeto pela equipe de fiscalização não caracteriza, por si só,
mo�vo para rescisão contratual.

5.4. Eventual dilação de prazo de pagamento deverá ter anuência da Contratada e registro em processo
administra�vo.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado
a par�r da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos
financeiros do úl�mo reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
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7.1. A CONTRATADA prestará garan�a no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis a par�r do recebimento do contrato pela Contratada,
observadas as condições previstas no Termo de Referência, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no art. 88 do Regulamento de Licitações
e Contratos da Ebserh (revisado em 24/9/2019), e no que couber, no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução será contratação por preço global - regime de execução em que a contratação se
formaliza por preço certo e total, conforme inciso X do Art.5° e At. 14, inciso II do Regulamento de Licitações e Contratos da
Ebserh (revisado em 24/9/2019).

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do
Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do
Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 114 e 115 do Regulamento de
Licitações e Contratos da Ebserh (revisado em 24/9/2019), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo do Contrato.

11.2. Além dos mo�vos dispostos no rol exemplifica�vo constante do norma�vo supracitado, também configuram
mo�vos para a rescisão contratual:

11.2.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, respeitado ainda o disposto no art. 78 da Lei nº 13.303/2016; a
associação da CONTRATADA com outrem; a cessão ou transferência, total ou parcial; bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admi�das no Edital e no Contrato ou previamente autorizadas pela CONTRATANTE;

11.2.2. A dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

11.2.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, desde que prejudique a
execução do Contrato;

11.2.4. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença; e

11.2.5. A caução ou u�lização, por parte da CONTRATADA, deste Contrato para qualquer operação financeira.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados e registrados em processo administra�vo,
assegurando-se o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A rescisão por ato unilateral poderá acarretar as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas
neste Contrato:

11.4.1. Execução da garan�a contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações
a ela devidos;

11.4.2. Na hipótese de insuficiência da garan�a contratual, a retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite
dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

11.5. Dada a natureza do contrato, se uma das partes houver feito inves�mentos consideráveis para a sua execução, a
rescisão unilateral só poderá produzir efeitos depois de transcorrido prazo compa�vel com a natureza e o vulto dos
inves�mentos, ou desde que assegurada indenização dos prejuízos decorrentes.

11.6. Eventual rescisão unilateral pela Ebserh a qualquer momento, com a condicionante de que a contratada seja
avisada com antecedência mínima de trinta (30) dias da data em que se pretende cessar a execução do objeto.

11.6.1. O abandono da execução contratual configura mo�vo para imediata rescisão unilateral.

11.7. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
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11.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e

11.7.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 103 e seguintes do Regulamento de
Licitações e Contratos da Ebserh (revisado em 24/9/2019).

12.2. As alterações deverão ser precedidas de instrução processual em que deverão constar, no mínimo:

12.2.1. descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução;

12.2.2. descrição detalhada da proposta de alteração;

12.2.3. jus�fica�va para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal;

12.2.4. detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não extrapola os limites legais e que mantém
a equação econômico-financeira do contrato;

12.2.5. concordância das partes, por escrito, em relação às alterações propostas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - POSIC

13.1. Considerando o Bole�m de Serviço nº 146, de 11 de dezembro de 2018, que ins�tuiu a Polí�ca de Segurança da
informação e Comunicações - PoSIC, cabe à CONTRATADA divulgar esta Polí�ca e suas normas complementares aos empregados,
prepostos e todos os envolvidos em a�vidades vinculadas ao CH-UFC conforme Anexo I.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será permi�da a subcontratação do objeto ou parte dele.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ANTINEPOSTISMO

15.1. É vedada à CONTRATADA a nomeação ou qualquer outra forma de pactuação para prestação de serviços de
pessoas que apresentem relação de parentesco com agente público exercente de cargo em comissão ou função de confiança
ligado a EBSERH, nos termos do que estabelece o art.7º, do Decreto nº 7.203/10.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ANTICORRUPÇÃO

16.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou bene�cios de qualquer espécie que
cons�tuam prá�ca ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Contrato, devendo garan�r, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos entre as partes, segundo as disposições con�das na Lei nº 13.303/2016,
Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições con�das na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO

18.1. Em atenção ao princípio da publicidade, incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
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19.1.1. é facultada a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à
CONTRATADA avaliar a compa�bilidade entre a deficiência apresentada e a a�vidade a ser desempenhada.

19.1.2. a CONTRATANTE, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, defini�va ou
provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

19.1.3. em razão de eventuais alterações estruturais da CONTRATANTE, poderá haver modificações nos locais de
prestação dos serviços, caso em que a CONTRATADA será no�ficada para promover as mudanças necessárias;

19.1.4. é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato, para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

19.1.5. a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos
dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham
tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da
lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta u�lização, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos a que der causa.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO

20.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas administra�vamente serão
processadas e julgadas no foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Ceará, com exclusão de qualquer outro.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LISTAGEM DE ANEXOS

Anexo I - Polí�ca de Segurança da informação e Comunicações - PoSIC (12055406).

Anexo II - Termo de Referência (9960849 ).

E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o
presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 
Fortaleza - CE, data da assinatura eletrônica.

 
 

Carlos Augusto Alencar Junior
Superintendente da EBSERH –COMPLEXO
HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC) 

 
 

Eugenie Desirèe Rabelo Néri Viana
Gerente Administra�va da EBSERH - COMPLEXO

HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC) 
 
 

Wagner Alves dos Santos
  Representante legal da Contratada

 

Documento assinado eletronicamente por WAGNER ALVES DOS SANTOS, Usuário Externo, em
10/03/2021, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12048058
e o código CRC 36E134C1.

Referência: Processo nº 23533.012902/2020-28 SEI nº 12048058
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
Sr. Chefe da Seção SMR.
 
Considerando o Termo de Referência, ANEXO I-A,

Edital 62/2022, manuteção de elevadores, solicito a análise da
documentação técnica apresentada pelo licitante melhor
classificado no certame em questão.

EVENTOS: 1112922; 1112926; 1112937
 
A sessão ficou reagendada para amanhã dia

28/07/2022, às 15h. 
Agradeço antecipadamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 27/07/2022, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112939 e o código CRC FD01B946.

0001374-78.2022.6.02.8000 1112939v1
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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 julho de 2022.
Ao Pregoeiro.
 
Em atenção ao Despacho PREG 1112939, a SMR

apresenta a análise da documentação técnica apresentada
pela empresa REFORMAR ELEVADORES:

 
8.10.3. Qualificação técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
comprovando que a empresa possui em seu quadro
técnicos habilitados a executarem os serviços previstos
neste Edital;

 
A empresa apresentou a certidão exigida na página

15 do evento 1112926;
 
 
b) Atestado(s) de Capacidade Técnica,

devidamente registrado(s) no CREA da Região,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado para a qual a empresa e o profissional, que
deterá a responsabilidade técnica desta licitação, tenha
prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto deste Termo, assim
considerados serviços de manutenção preventiva e
corretiva em elevadores similares aos instalados na
antiga Sede do TRE/AL em quantidade e capacidade,
com duração mínima de 12 meses consecutivos;
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A empresa apresentou o documento exigido na
página 02 do evento 1112926;

 
 
c) A comprovação de que o profissional faz

parte do quadro de pessoal da CONTRATADA, nos
termos da alínea “a”, supra, deverá ser feita com
a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios,
do Contrato Social com as respectivas alterações.

 
A empresa apresentou a comprovação de vínculo

não com a CTPS, como exigido no edital, mas com um
contrato de prestação de serviço, página 18 do
evento 1112926. Diante da divergência citada, devolvo os
autos para que o pregoeiro avalie a possibilidade de aceitação
do documento apresentado pela empresa.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 28/07/2022, às 18:25, 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
1114095 e o código CRC 09773EE2.

0001374-78.2022.6.02.8000 1114095v1
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão Nº:  622022
Modo de Disputa:  Aberto/Fechado

Mensagens da Sessão Pública

Pregoeiro fala:
(01/08/2022 15:44:45)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço pela informação, contudo,
submeteremos à Unidade Jurídica a fim de avaliar a informação apresentada na sessão.
Suspenderemos a sessão. Fica reagendada para amanhã dia 02/08/22 às 16horas. Tenha uma boa
tarde.

Fornecedor fala:
(01/08/2022 15:41:21)

Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário)

Fornecedor fala:
(01/08/2022 15:41:08)

É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-profissional, que o empregado possua
vínculo empregatício, por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada, sendo
suficiente prova da existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil
comum, tratada no art. 30, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993."

Fornecedor fala:
(01/08/2022 15:40:54)

“…o profissional esteja em condições de desempenhar seus trabalhos de forma efetiva no momento
da execução contratual. Sendo assim, o contrato de prestação de serviços regido pela legislação
civil comum se revela suficiente para a Administração Pública” (Acórdão n.º 1898/2011-Plenário,
TC-011.782/2011-0, rel. Min. Raimundo Carreiro, 20.07.2011.)

Fornecedor fala:
(01/08/2022 15:40:41)

apresentação de contrato de prestação de serviço, de forma consentânea ao posicionamento
jurisprudencial da Corte de Contas nos Acórdãos nºs 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário,
892/2008-Plenário e 1.547/2008- Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1)

Fornecedor fala:
(01/08/2022 15:40:24)

“abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior
com a empresa licitante, uma vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional,
definidas no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a admitir a comprovação da
vinculação dos profissionais ao quadro permanente por intermédio de ap

Fornecedor fala:
(01/08/2022 15:39:54)

Sr. pregoeiro. Nós encaminhamos o contrato de prestação de serviço, conforme é entendido
suficiente pela legislação em sua jurisprudência.

Sistema informa:
(01/08/2022 15:12:07)

Senhor fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro fala:
(01/08/2022 15:11:59)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Pelo exposto, convocaremos anexo, aguardos documento
comprobatório.

Pregoeiro fala:
(01/08/2022 15:10:49)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - ´c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro
de pessoal da CONTRATADA, nos termos da alínea “a”, supra, deverá ser feita com a apresentação
da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Social com as respectivas alterações."

Pregoeiro fala:
(01/08/2022 15:10:13)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - CARTEIRA DE TRABALHO DEVIDAMENTE REGISTRADA,
observe o que prescreve o item 8.10.3 do EDITAL LETRA "c":

Pregoeiro fala:
(01/08/2022 15:09:17)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica avaliou a documentação de
V.Sª, no entanto, a mesma apontou a necessidade de comprovação de vínculo empregatício com o
Sr. Frank da Silva Coutinho. V.Sª apresentou contrato de trabalho por tempo indeterminado,
acredito que V.Sª poderá encaminhar, A TÍTULO DE DILIGÊNCIA, e complementação de documento
exigidos no Edital...

Pregoeiro fala:
(01/08/2022 15:01:13)

Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante por favor.

Pregoeiro fala:
(28/07/2022 16:01:47)

Considerando o que DETERMINA O edital, a desconexão do pregoeiro por mais de 10 minutos, bem
como a ausência do resultado da análise da conformidade de proposta, VAMOS SUSPENDER O
PRESENTE CERTAME, a SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 01/08/2022 ÀS 15 HORAS.
AGRADEÇO E PEÇO DESCULPAS. BOM FINAL DE SEMANA.

Pregoeiro fala:
(28/07/2022 15:59:48)

Srs.(as) Licitantes, boa tarde, tivemos problemas de conexão, bem como, a Unidade Técnica não
retornou com o resultado da análise da conformidade da proposta primeira classificada.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 15:10:40)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, encaminharemos a documentação técnica à
Unidade de Engenharia, esta responsável pela elaboração do termo de referência, a fim de registro
da conformidade técnica da proposta apresentada. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS
15HORAS. DIA 28/07/2022. OBRIDADO E BOA TARDE.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 15:00:06)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor
aguarde.

Sistema informa:
(27/07/2022 14:45:40)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 14:38:58)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Agradeço, retorno ao chat às 15h.

Fornecedor fala:
(27/07/2022 14:37:49)

iremos realizar a atualização e encaminharemos, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 14:36:21)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Aguardamos.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 14:36:12)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Anexo convocado
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Sistema informa:
(27/07/2022 14:36:01)

Senhor fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 14:35:53)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Agradeço, favor encaminhe sua proposta devidamente
ajustada ao último lance ofertado, aguardamos no prazo de duas horas conforme edital.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 14:34:59)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª foi a primeira classificada no item,
considerando a determinação do edital e da legislação do pregão eletrônico devemos questionar
sobre a possibilidade de V.Sª negociar valores, é possível?

Fornecedor fala:
(27/07/2022 14:34:43)

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. infelizmente, estamos no nosso limite.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 14:32:06)

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª foi a primeira classificada no item,
considerando a determinação do edital e da legislação do pregão eletrônico devemos questionar
sobre a possibilidade de V.Sª negociar valores, é possível?

Sistema informa:
(27/07/2022 14:29:51)

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Sistema informa:
(27/07/2022 14:29:45)

O fornecedor da proposta no valor de R$ 18.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema informa:
(27/07/2022 14:29:45)

O item 1 está encerrado.

Sistema informa:
(27/07/2022 14:24:44)

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 16.848,0000
e R$ 18.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:29:44 do dia 27/07/2022.

Sistema informa:
(27/07/2022 14:05:01)

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema informa:
(27/07/2022 14:05:01)

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Pregoeiro fala:
(27/07/2022 14:02:57)

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem a abertura da fase competitiva. Observem as mensagens
do sistema. Obrigado.

Sistema informa:
(27/07/2022 14:00:01)

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.

Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
Sr. Assessor Jurídico da Direção Geral
 
Trata-se de solicitação de pronunciamento de V.Sª

quanto à comprovação exigida no item 8.10.3, letra "c" do
Edital 62/2022, na íntegra:

ITEM 8.10.3-c) A comprovação de que o
profissional faz parte do quadro de pessoal da
CONTRATADA, nos termos da alínea “a”, supra, deverá
ser feita com a apresentação da cópia da CTPS ou no
caso de sócios, do Contrato Social com as respectivas
alterações.

A Unidade Técnica apontou a ausência do
documento comprobatório do profissional que faz parte do
quadro pessoal da empresa licitante, com proposta ora em
análise, evento sei nº 1114095, razão pela qual solicitamos o
referido documento a título de diligência na sessão,
questionado, o licitante respondeu através chat de
conversação evento sei nº1115830, consignando que não era 
necessário tal  comprovação, fundamentou no Acordão TCU
nº103/2009, uma vez que apresentou contrato de trabalho
com o técnico/empregado.

Pelo exposto, aguardo o parecer conclusivo de
V.Sª.

A sessão ficou reagendada para amanhã às 16h.
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/08/2022, às 16:16, 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
1115835 e o código CRC 5339F51F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Em estrito atendimento ao que requerido, esta

AJ/DG registra que a regra disposta no ITEM 8.10.3, pode ser
tranquilamente superada com a apresentação de contrato de
prestação de serviços de profissional vinculado à empresa.

 
O ordenamento jurídico permite essa construção,

sendo esse o viés do TCU em situações que tais, como bem
registrado pela empresa licitante.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/08/2022, 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
1115940 e o código CRC F3A01888.

0001374-78.2022.6.02.8000 1115940v1
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 62/2022 UASG 70011

REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.633.171/0001-28, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Vitória da Conquista, 26 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 62/2022 UASG 70011

REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.633.171/0001-28, declara para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Vitória da Conquista, 26 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 62/2022 UASG 70011

REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.633.171/0001-28, declara que, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Vitória da Conquista, 26 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 62/2022 UASG 70011

REFORMAR ELEVADORES LTDA, como representante devidamente constituído de 21.633.171/0001-28 - REFORMAR
ELEVADORES LTDA doravante denominado REFORMAR ELEVADORES LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 62/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo REFORMAR ELEVADORES LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
62/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 62/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 62/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS 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. 

Vitória da Conquista, em 26 de Julho de 2022. 

REFORMAR ELEVADORES LTDA
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 62/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 62/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA

Vitória da Conquista, 26 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 62/2022 UASG 70011

REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.633.171/0001-28, declara sob as penas da Lei, que cumpre a
cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Vitória da Conquista, 26 de Julho de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 62/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA 

26 de Julho de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 62/2022 UASG 70011

REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ nº 21.633.171/0001-28, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Vitória da Conquista, 26 de Julho de 2022.

 

Fechar

Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET (1126123)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 266

javascript:self.print()


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: REFORMAR ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Certidão nº: 11075139/2022

Expedição: 07/04/2022, às 09:06:14

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que REFORMAR ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: REFORMAR ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Certidão nº: 24643018/2022

Expedição: 03/08/2022, às 14:29:12

Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que REFORMAR ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 03/08/2022 14:25:46 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA 

CNPJ: 21.633.171/0001-28 
 
 
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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 27/05/2022  005728497 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU 

 CERTIDÃO Nº:   005728497  FOLHA: 1/1 

 A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça 
 (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do). 

             CERTIFICO   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuições   de   feitos   cíveis   do   Estado   da   Bahia, 
 anteriores a data de  27/05/2022,  verifiquei NADA CONSTAR em nome de:  

 REFORMAR   ELEVADORES   LTDA.,   portador   do   CNPJ:   21.633.171/0001-28,   estabelecida   na   Av.   Lauro   de 
 Freitas, centro, CEP: 45000-230, Vitória da Conquista - BA. ****************************************************** 

             Os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante,   devendo   a   titularidade   ser   conferida   pelo 
 interessado   e/ou   destinatário,    A   presente   certidão   abrange   pesquisa   no   banco   de   dados   pelo   período   de   20 
 (vinte) anos. 

             Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

             Esta   certidão   foi   emitida   pela   internet   e   sua   validade   é   de   30   dias   a   partir   da   data   de   sua   emissão.   Após 
 esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

 Salvador, sexta-feira, 27 de maio de 2022. 

                      005728497 
 PEDIDO N°:  

Certidão TRABALHISTA TCU CNJ PORTAL FALENCIA (1126128)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 271



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: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/11/2022
FGTS 07/08/2022
Trabalhista Validade: 17/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/08/2022
Receita Municipal Validade: 23/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 03/08/2022 14:12 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES,
ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Endereço:

PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, 86 - SALA: 303; EDIF: CONQUISTA
CENTER; - CENTRO - Vitória da Conquista / Bahia

Emitido em: 03/09/2019 09:13 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES,
ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Endereço:

AVENIDA LAURO DE FREITAS, 142 - ANDAR 1 SALA E 06 GAL. PANVICOM CENTER -
CENTRO - Vitória da Conquista / Bahia

Emitido em: 03/08/2022 14:13 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:

Certidão SICAF GERAL (1126131)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 274



02/04/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
21.633.171/0001-28
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
07/01/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
REFORMAR ELEVADORES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
REFORMACEL ELEVADORES 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86 

NÚMERO 
86 

COMPLEMENTO 
SALA: 303; EDIF: CONQUISTA CENTER; 

 
CEP 
45.000-902 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
VITORIA DA CONQUISTA 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LENACONTABIL@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(77) 8865-4781/ (77) 3421-0922 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
07/01/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/04/2020 às 09:01:28 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

EMPREGADOR: REFORMAR ELEVADORES LTDA (REFORMACEL

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/07/2019, às 14h37

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

4 .  A  a u t e n t i c i d a d e  d e s t a  c e r t i d ã o  p o d e r á  s e r  c o n f i r m a d a  n o  e n d e r e ç o
h t t p : / / w w w . m t e . g o v . b r / c e r t i d a o / i n f r a c o e s / d e b i t o s  u t i l i z a n d o  o  c ó d i g o  3 4 w z v O j .

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

CNPJ: 21.633.171/0001-28

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.

Página 1 de 1
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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: REFORMAR ELEVADORES LTDA
CNPJ: 21.633.171/0001-28 

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 08:13:13 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2022.
Código de controle da certidão: C03C.6ABF.F60C.BFC4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.633.171/0001-28

Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES,
ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Endereço:

PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, 86 - SALA: 303; EDIF: CONQUISTA
CENTER; - CENTRO - Vitória da Conquista / Bahia

Emitido em: 20/05/2020 09:33 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.633.171/0001-28

Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA

Nome Fantasia: REFORMACEL ELEVADORES

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/11/2020

FGTS 19/07/2020

Trabalhista Validade: 15/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2020

Receita Municipal Validade: 18/08/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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: 20/05/2020 09:31 de
CPF: 791.418.975-87      Nome: WAGNER ALVES DOS SANTOS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Número da Declaração: 216331712018001              Número do Recibo: 02.07.19098.0166241-2

Autenticação: 21140.63352.31938.71104                                            Página 1

Declaração de Informações Socioeconômicas e

Fiscais(DEFIS)

Declaração Original Exercício 2019 Ano-Calendário 2018

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2018 a 31/12/2018

.

.

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.633.171/0001-28
Nome empresarial: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 07/01/2015
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
.
1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:
.
Nenhuma.

.

.
.
.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital R$ 0,00

Quantidade de empregados no início do período abrangido pela

declaração

0

Quantidade de empregados no final do período abrangido pela

declaração

1

Receita proveniente de exportação direta R$ 0,00

Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução

CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração

R$ 0,00

Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável R$ 0,00

.

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora Valor

- -

.

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

.

CPF do sócio: 791.418.975-87

Nome: WAGNER ALVES DOS SANTOS

.

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R$ 10.494,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no 90,00%
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último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio

pela ME/EPP

R$ 0,00

.

CPF do sócio: 031.688.045-09

Nome: MICHELLE TRINDADE SANTOS

.

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no

último dia do período abrangido pela declaração

10,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio

pela ME/EPP

R$ 0,00

.

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital

social da empresa (%)

 0,00%

.

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

.

CNPJ do

Beneficiário

Nome do Beneficiário Tipo de

Beneficiário

Forma de

Doação

Valor

- - - - -

.

.

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

.

Estabelecimento: 21.633.171/0001-28  UF: BA

.

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Aquisições no mercado interno R$ 0,00

Importações R$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R$ 0,00
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ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R$ 42.263,60

Total de despesas no período abrangido pela declaração R$ 0,00

.

Total de entradas interestaduais por UF

UF Valor

SP R$ 40.100,00

ES R$ 1.663,00

.

Total de saídas interestaduais por UF

UF Valor

- -

.

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF Município Valor

BA VITORIA DA CONQUISTA R$ 1.247,10

.

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado Município onde o serviço foi

prestado

Valor

- - -

.

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou

intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados

no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem Município onde se iniciou a

prestação do serviço

Valor da

Prestação (R$)

- - -

.

.
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.

.

.

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 08/04/2019 14:35:06

Número do Recibo: 02.07.19098.0166241-2

Autenticação: 21140.63352.31938.71104

.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 08/06/2022 14:24

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222638953

RAZÃO SOCIAL

REFORMAR ELEVADORES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189.540.571

CNPJ

21.633.171/0001-28

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 08/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/01/2015
CNAE Primário: 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE

ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

CNAE Secundário 1: 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE

Dados para Contato
CEP: 45.000-230
Endereço: AVENIDA LAURO DE FREITAS, 142 - ANDAR 1 SALA E 06 GAL.
Município / UF: Vitória da Conquista / Bahia
Telefone: (77) 92011287
E-mail: LENACONTABIL@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
791.418.975-87CPF:

Nome: WAGNER ALVES DOS SANTOS

Emitido em: 03/08/2022 14:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
791.418.975-87CPF:

Nome: WAGNER ALVES DOS SANTOS
E-mail: wagner@reformacelelevadores.com.br

Emitido em: 03/08/2022 14:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 791.418.975-87 Participação Societária: 90,00%
Nome: WAGNER ALVES DOS SANTOS
Número do Documento: 921576889 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 03/05/2016 Data de Nascimento: 23/03/1979
Filiação Materna: MARIA ALVES PEREIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1282122177 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 21/02/2019

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
MICHELLE TRINDADE SANTOSNome:

031.688.045-09Estrangeiro:

CEP: 45.026-560
Endereço: RUA E COND VILA ROMA, 5 - BLOCO 04 - BOA VISTA
Município / UF: Vitória da Conquista / Bahia
Telefone: (77) 92011287
E-mail: wagner@reformacelelevadores.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 031.688.045-09 Participação Societária: 10,00%
Nome: MICHELLE TRINDADE SANTOS
Número do Documento: 1282122177 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 21/02/2019 Data de Nascimento: 02/06/1988
Filiação Materna: ILVANI TRINDADE SANTOS
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 921576889 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 03/05/2016

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
WAGNER ALVES DOS SANTOSNome:

791.418.975-87Estrangeiro:

CEP: 45.026-560
Endereço: RUA E COND VILA ROMA, 5 - BLOCO 04 - BOA VISTA
Município / UF: Vitória da Conquista / Bahia
Telefone: (00) 00000000
E-mail: wagner@reformacelelevadores.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
3557 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Emitido em: 03/08/2022 14:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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19/07/2022 15:12 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.633.171/0001-28
Razão Social:REFORMAR ELEVADORES LTDA ME
Endereço: PRACA PRESIDENTE TRANQUEDO NEVES 000086 SL 303 EDF / CENTRO /

/ / 45000-902

 
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:09/07/2022 a 07/08/2022 
 
Certificação Número: 2022070903101352293228

Informação obtida em 19/07/2022 15:12:13

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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15/06/2022 08:49 CERTIDÃO NEGATIVA

servicos.pmvc.ba.gov.br/certidao_impressao.php?tc=e&cd=MGFEEEFLFHHKFG&tpc=FE&tpccert=c 1/1

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

 

CERTIDÃO NEGATIVA
 

DADOS DO CONTRIBUINTE
 

 
Contribuinte: REFORMAR ELEVADORES LTDA
CNPJ/CPF:  21.633.171/0001-28

Cod.Contribuinte: 1019928
Insc.Municipal: 

Endereço Imóvel:  AV LAURO DE FREITAS 142 , CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA - BA , CEP:
45000902

Quadra: Lote:
  

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal
Número 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o
contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em
situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de
prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
  
 
 
  

Emitida Quarta-Feira, 15 de Junho de 2022 as 08:49:42
Validade: 90 dias

Código de controle da certidão: 20220049256

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98150136 em 14/01/2022

Protocolo 217386873 de 13/01/2022

Nome da empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA NIRE 29204151141

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 205615843147949 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

14/01/2022
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98150136 em 14/01/2022

Protocolo 217386873 de 13/01/2022

Nome da empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA NIRE 29204151141

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 205615843147949 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

14/01/2022
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98150136 em 14/01/2022

Protocolo 217386873 de 13/01/2022

Nome da empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA NIRE 29204151141

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 205615843147949 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

14/01/2022

217386873

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA REFORMAR ELEVADORES LTDA

PROTOCOLO 217386873 - 13/01/2022

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204151141
CNPJ 21.633.171/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98150136 DE 14/01/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 14/01/2022

________________________________________

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1
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08/04/2022 09:13 ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

servicos.pmvc.ba.gov.br/alvara_impressao.php?tpc=GE&cnt=IEIHNEE&alv=2722&tpalv=FE 1/1

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Exercicio
2022

 
Inscrição Municipal: 532272
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
CNPJ: 21.633.171/0001-28

  

Endereço:
AV LAURO DE FREITAS, 142 - CENTRO ANDAR 1 SALA E 06 GAL. PANVICOM CENTER,
BAIRRO CENTRO VITORIA DA CONQUISTA BA CEP: 45.000-902

  

Atividades
P 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO - Data de Início: 25/02/2015
S 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMEN - Data de Início: 28/01/2022
S 432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS - Data de Início: 28/01/2022
  
Observação:
LANÇAMENTO WEB

  
O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 1.259, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004.

Vitória da Conquista - BA,

  

Sexta-Feira, 08 de Abril de 2022 às 09:13:00 hs.

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É

VÁLIDO ATÉ 20/02/2023.

Chave de Validação: 001025322722022002722
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37408259449Usuário:

16/08/2022 17:24:56Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

REFORMAR ELEVADORES LTDA Adimplente21633171
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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https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/7

Pregão Eletrônico

70011 .622022 .10162 .4928 .718179640

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00062/2022

 
Às 14:00 horas do dia 27 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, 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 0001374-78.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador,
incluindo a reposição de peças novas e originais, 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: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas
Descrição Complementar: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a
reposição de peças novas e originais, durante o período de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.702,8400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: REFORMAR ELEVADORES LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.600,0000 .

Histórico
Item: 1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

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
30.296.870/0001-10 ROBSON S

LACERDA
Sim Sim 1 R$ 18.000,0000 R$ 18.000,0000 19/07/2022

11:43:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais, durante o período de 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.080.486/0001-05 PREVELAR
SOLUCOES EM
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 19.692,0000 R$ 19.692,0000 25/07/2022
16:10:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de
Elevador, marca OTIS, 8 Pessoas ou 600kg, 60m/min, incluindo a reposição de peças novas e originais, durante
o período de 12 meses. Conforme Termo de Referência 
Porte da empresa: ME/EPP

03.758.809/0001-75 MANUTECNICA
MANUTENCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 19.698,0000 R$ 19.698,0000 26/07/2022
23:32:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.633.171/0001-28 REFORMAR
ELEVADORES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 19.702,8000 R$ 19.702,8000 26/07/2022
11:47:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do
elevador abaixo descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme
as exigências contidas neste Termo. Garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado na antiga sede
deste Tribunal, proporcionando condições ideais de funcionalidade e segurança nos deslocamentos, levando em
consideração o respeito aos requisitos de acessibilidade previstos principalmente na Recomendação nº 27/2022
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- CNJ. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.965.978/0001-41 A.S.R.
COMERCIO E
PRESTADORA
DE SERVICOS
DE
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 19.702,8400 R$ 19.702,8400 27/07/2022
11:01:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais, durante o período de 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.722.126/0001-20 ELEMAC
ELEVADORES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 22.200,0000 R$ 22.200,0000 26/07/2022
17:11:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais, durante o período de 12 meses. com base no edital
de convocação 
Porte da empresa: ME/EPP

31.468.493/0001-12 B27
COMERCIO E
MANUTENCAO
DE
ELEVADORES -
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 30.000,0000 R$ 30.000,0000 22/07/2022
13:16:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:00:00:877
R$ 22.200,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:00:00:877
R$ 19.702,8400 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:00:00:877
R$ 19.702,8000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:00:00:877
R$ 19.698,0000 03.758.809/0001-75 27/07/2022 14:00:00:877
R$ 19.692,0000 29.080.486/0001-05 27/07/2022 14:00:00:877
R$ 18.000,0000 30.296.870/0001-10 27/07/2022 14:00:00:877
R$ 18.001,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:05:08:577
R$ 17.999,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:05:14:157
R$ 17.850,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:05:21:743
R$ 17.851,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:05:26:923
R$ 17.849,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:12:31:030
R$ 17.848,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:12:39:973
R$ 17.844,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:12:44:730
R$ 17.845,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:12:49:327
R$ 17.840,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:19:42:813
R$ 17.841,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:19:47:743
R$ 17.600,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:19:50:243
R$ 17.601,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:19:54:360
R$ 17.599,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:20:14:673
R$ 17.598,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:20:20:333
R$ 17.596,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:20:28:857
R$ 17.500,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:20:34:400
R$ 17.499,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:20:37:423
R$ 17.450,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:20:43:073
R$ 17.451,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:20:46:687
R$ 17.420,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:20:50:373
R$ 17.421,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:20:53:830
R$ 17.410,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:21:06:400
R$ 17.411,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:21:10:483
R$ 17.400,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:21:12:200
R$ 17.401,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:21:16:450
R$ 17.399,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:21:19:567
R$ 17.398,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:21:23:507
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R$ 17.390,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:21:32:740
R$ 17.350,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:21:34:460
R$ 17.351,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:21:37:427
R$ 17.329,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:21:47:080
R$ 17.328,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:21:50:080
R$ 17.320,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:21:50:167
R$ 17.321,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:21:56:283
R$ 17.319,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:21:57:080
R$ 17.318,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:22:17:607
R$ 17.315,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:22:19:517
R$ 17.200,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:22:21:993
R$ 17.201,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:22:26:273
R$ 17.199,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:22:29:913
R$ 17.180,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:22:35:920
R$ 17.181,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:22:39:450
R$ 17.175,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:22:44:843
R$ 17.174,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:22:49:970
R$ 17.173,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:22:56:907
R$ 17.172,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:23:00:677
R$ 17.160,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:23:01:820
R$ 17.161,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:23:05:687
R$ 17.158,5000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:23:09:480
R$ 17.157,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:23:17:120
R$ 17.150,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:23:34:867
R$ 17.156,9900 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:23:34:880
R$ 17.156,9900 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:23:36:990
R$ 17.151,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:23:38:573
R$ 17.000,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:23:42:587
R$ 17.001,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:23:46:960
R$ 16.999,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:23:54:793
R$ 16.998,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:24:00:403
R$ 16.850,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:24:03:263
R$ 16.950,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:24:03:670
R$ 16.851,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:24:09:043
R$ 16.849,0000 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:24:25:627
R$ 16.848,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:24:33:890
R$ 11.990,0000 31.468.493/0001-12 27/07/2022 14:26:34:150
R$ 14.388,9900 04.722.126/0001-20 27/07/2022 14:26:35:613
R$ 6.600,0000 21.633.171/0001-28 27/07/2022 14:27:08:413
R$ 16.200,0000 10.965.978/0001-41 27/07/2022 14:29:22:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

27/07/2022
14:02:08 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 27/07/2022
14:05:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

27/07/2022
14:24:44 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

27/07/2022
14:24:44

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 16.848,0000 e
R$ 18.000,0000.

Encerramento 27/07/2022
14:29:45 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

27/07/2022
14:29:45 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/07/2022
14:36:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:
21.633.171/0001-28.

Encerramento 27/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA,
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do prazo -
Convocação
anexo

14:45:40 CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/08/2022
15:12:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:
21.633.171/0001-28.

Aceite de
proposta

03/08/2022
16:09:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:
21.633.171/0001-28, pelo melhor lance de R$ 6.600,0000.

Habilitação de
fornecedor

03/08/2022
16:09:49

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REFORMAR ELEVADORES LTDA - CNPJ/CPF:
21.633.171/0001-28

Registro de
intenção de
recurso

03/08/2022
16:36:38

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ELEMAC ELEVADORES LTDA CNPJ/CPF:
04722126000120. Motivo: A ELEMAC ELEVADORES cnpj 04,722,126/0001-20 vem registrar essa
intenção devido a empresa REFORMAR ELEVADORES apresentar irregularidades na habilitação
financeira e tecnica. Na habilitação técnica o

Aceite de
intenção de
recurso

03/08/2022
16:52:01

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELEMAC ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:
04722126000120. Motivo: Intenção de recurso aceita, presentes os pressupostos processuais,
considerando a determinação do TCU, pregoeiro deverá encaminhar à autoridade gestora para
decisão de mérito.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

03/08/2022
16:53:30

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REFORMAR ELEVADORES
LTDA, CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

04.722.126/0001-20 03/08/2022 16:36 03/08/2022 16:52 Aceito
Motivo Intenção:A ELEMAC ELEVADORES cnpj 04,722,126/0001-20 vem registrar essa intenção
devido a empresa REFORMAR ELEVADORES apresentar irregularidades na habilitação financeira e
tecnica. Na habilitação técnica o eng responsável é também responsável técnico de 05 empresas em
Fortaleza -CE enquanto a sede da REFORMAR é Vitoria da Conquista- BA contraria as Normas do
Sistema CONFEA/CREA que não permite essa situação, alem de apresentar irregularidades nas diversas
ARTs apresentadas.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita, presentes os pressupostos processuais,
considerando a determinação do TCU, pregoeiro deverá encaminhar à autoridade gestora para decisão
de mérito.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 27/07/2022
14:00:01

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 27/07/2022

14:02:57
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem a abertura da fase competitiva. Observem as

mensagens do sistema. Obrigado.
Sistema 27/07/2022

14:05:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 27/07/2022

14:05:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/07/2022
14:24:44

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
16.848,0000 e R$ 18.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:29:44 do dia 27/07/2022.
Sistema 27/07/2022

14:29:45
O fornecedor da proposta no valor de R$ 18.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 27/07/2022

14:29:45
O item 1 está encerrado.

Sistema 27/07/2022
14:29:51

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 27/07/2022
14:32:06

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª foi a primeira classificada
no item, considerando a determinação do edital e da legislação do pregão eletrônico

devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª negociar valores, é possível?
21.633.171/0001-

28
27/07/2022
14:34:43

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. infelizmente, estamos no nosso limite.

Pregoeiro 27/07/2022
14:34:59

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª foi a primeira classificada
no item, considerando a determinação do edital e da legislação do pregão eletrônico

devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª negociar valores, é possível?
Pregoeiro 27/07/2022

14:35:53
Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Agradeço, favor encaminhe sua proposta

devidamente ajustada ao último lance ofertado, aguardamos no prazo de duas horas
conforme edital.
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Sistema 27/07/2022
14:36:01

Senhor fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/07/2022
14:36:12

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Anexo convocado

Pregoeiro 27/07/2022
14:36:21

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Aguardamos.

21.633.171/0001-
28

27/07/2022
14:37:49

iremos realizar a atualização e encaminharemos, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 27/07/2022
14:38:58

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Agradeço, retorno ao chat às 15h.

Sistema 27/07/2022
14:45:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:
21.633.171/0001-28, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 27/07/2022
15:00:06

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo,
favor aguarde.

Pregoeiro 27/07/2022
15:10:40

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, encaminharemos a
documentação técnica à Unidade de Engenharia, esta responsável pela elaboração do

termo de referência, a fim de registro da conformidade técnica da proposta
apresentada. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 15HORAS. DIA

28/07/2022. OBRIDADO E BOA TARDE.
Pregoeiro 28/07/2022

15:59:48
Srs.(as) Licitantes, boa tarde, tivemos problemas de conexão, bem como, a Unidade

Técnica não retornou com o resultado da análise da conformidade da proposta
primeira classificada.

Pregoeiro 28/07/2022
16:01:47

Considerando o que DETERMINA O edital, a desconexão do pregoeiro por mais de 10
minutos, bem como a ausência do resultado da análise da conformidade de proposta,
VAMOS SUSPENDER O PRESENTE CERTAME, a SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O

DIA 01/08/2022 ÀS 15 HORAS. AGRADEÇO E PEÇO DESCULPAS. BOM FINAL DE
SEMANA.

Pregoeiro 01/08/2022
15:01:13

Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante por favor.

Pregoeiro 01/08/2022
15:09:17

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica avaliou a
documentação de V.Sª, no entanto, a mesma apontou a necessidade de comprovação
de vínculo empregatício com o Sr. Frank da Silva Coutinho. V.Sª apresentou contrato

de trabalho por tempo indeterminado, acredito que V.Sª poderá encaminhar, A TÍTULO
DE DILIGÊNCIA, e complementação de documento exigidos no Edital...

Pregoeiro 01/08/2022
15:10:13

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - CARTEIRA DE TRABALHO DEVIDAMENTE
REGISTRADA, observe o que prescreve o item 8.10.3 do EDITAL LETRA "c":

Pregoeiro 01/08/2022
15:10:49

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - ´c) A comprovação de que o profissional faz
parte do quadro de pessoal da CONTRATADA, nos termos da alínea “a”, supra, deverá

ser feita com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato
Social com as respectivas alterações."

Pregoeiro 01/08/2022
15:11:59

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Pelo exposto, convocaremos anexo, aguardos
documento comprobatório.

Sistema 01/08/2022
15:12:07

Senhor fornecedor REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

21.633.171/0001-
28

01/08/2022
15:39:54

Sr. pregoeiro. Nós encaminhamos o contrato de prestação de serviço, conforme é
entendido suficiente pela legislação em sua jurisprudência.

21.633.171/0001-
28

01/08/2022
15:40:24

“abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de
nível superior com a empresa licitante, uma vez que extrapola as exigências de

qualificação técnico-profissional, definidas no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº
8.666/1993, e passe a admitir a comprovação da vinculação dos profissionais ao

quadro permanente por intermédio de ap
21.633.171/0001-

28
01/08/2022
15:40:41

apresentação de contrato de prestação de serviço, de forma consentânea ao
posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos Acórdãos nºs 361/2006-

Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008- Plenário (item 1.5.2,
TC-021.108/2008-1)

21.633.171/0001-
28

01/08/2022
15:40:54

“…o profissional esteja em condições de desempenhar seus trabalhos de forma efetiva
no momento da execução contratual. Sendo assim, o contrato de prestação de

serviços regido pela legislação civil comum se revela suficiente para a Administração
Pública” (Acórdão n.º 1898/2011-Plenário, TC-011.782/2011-0, rel. Min. Raimundo

Carreiro, 20.07.2011.)
21.633.171/0001-

28
01/08/2022
15:41:08

É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-profissional, que o
empregado possua vínculo empregatício, por meio de Carteira de Trabalho e

Previdência Social – CTPS assinada, sendo suficiente prova da existência de contrato
de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum, tratada no art. 30, § 1°,

inciso I, da Lei n° 8.666/1993."
21.633.171/0001-

28
01/08/2022
15:41:21

Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário)

Pregoeiro 01/08/2022
15:44:45

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço pela informação,
contudo, submeteremos à Unidade Jurídica a fim de avaliar a informação apresentada
na sessão. Suspenderemos a sessão. Fica reagendada para amanhã dia 02/08/22 às

16horas. Tenha uma boa tarde.
21.633.171/0001- 01/08/2022 Certo. Obg Sr. pregoeiro.
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28 15:46:02
21.633.171/0001-

28
01/08/2022
15:46:13

Boa tarde.

Pregoeiro 02/08/2022
16:40:15

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. O SISTEMA COMPRASNET FICOU INDISPONÍVEL ATÉ O
PRESENTE MOMENTO. CONSIDERANDO O QUE DETERMINA O EDITAL, DESCONEXÃO

POR MAIS DE 10 MINUTOS DO PREGOEIO, A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA
AMANHÃ, DIA 03/08/2022, ÀS 16 HORAS. AGRADEÇO E BOA TARDE

Pregoeiro 03/08/2022
16:01:30

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 03/08/2022
16:04:39

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Sr.(a) Licitante, conforme registrado na última
sessão submetemos a questão abordada à Unidade Jurídica deste Regional, a mesma
respondeu com o parecer consignado nos autos administrativos que deram origem ao

presente certame, segue:
Pregoeiro 03/08/2022

16:05:18
Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - PRONUNCIAMENTO AJ-DG TRE/AL“Senhor

Pregoeiro,….Em estrito atendimento ao que requerido, esta AJ/DG registra que a regra
disposta no ITEM 8.10.3, pode ser tranquilamente superada com a apresentação de

contrato de prestação de serviços de profissional vinculado à empresa.O ordenamento
jurídico permite essa construção, sendo esse o viés do TCU em situações que

Pregoeiro 03/08/2022
16:05:46

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - ....situações que tais, como bem registrado pela
empresa licitante.”

Pregoeiro 03/08/2022
16:06:29

Para REFORMAR ELEVADORES LTDA - Pelo exposto, procederemos a aceitação da
proposta de V.Sª, favor permaneça conectado e observe as mensagens do sistema.

Pregoeiro 03/08/2022
16:09:27

Srs.(as) Licitantes, iniciaremos as ações finais da presente licitação. Após a aceitação e
habilitação será aberto prazo para apresentação de motivação de recurso. Alerto para
recursos meramente procrastinatórios, esses já amplamente discutidos em Acórdãos
do Tribunal de Contas da União, podendo, devidamente apurado em procedimento

adm., gerar sanções.
Sistema 03/08/2022

16:09:50
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 03/08/2022

16:10:11
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/08/2022 às

16:50:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 27/07/2022
13:11:56

Alteração equipe 27/07/2022
13:11:59

Alteração equipe 27/07/2022
13:12:01

Abertura da sessão
pública

27/07/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

27/07/2022
14:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

27/07/2022
14:29:51 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

27/07/2022
15:11:29

Previsão de reabertura: 28/07/2022 15:00:00; SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA, ANÁLISE DE
DOCUMENTOS TÉCNICOS

Reativação 28/07/2022
15:58:11

Suspensão
administrativa

28/07/2022
16:02:41

Previsão de reabertura: 01/08/2022 15:00:00; aguardando retorno análise de
conformidade técnica proposta

Reativação 01/08/2022
15:00:21

Suspensão
administrativa

01/08/2022
15:49:24

Previsão de reabertura: 02/08/2022 16:00:00; SESSÃO SUSPENSA, ENCAMINHAMENTO À
UNIDADE JURÍDICA PARA PARECER

Reativação 02/08/2022
16:38:01

Suspensão
administrativa

02/08/2022
16:42:02

Previsão de reabertura: 03/08/2022 16:00:00; CONSIDERANDO A INDISPONIBILIDADE DO
SISTEMA COMPRASNET, PREGOEIRO FICOU DESCONECTADO POR MAIS DE 10 MINUTOS.
EDITAL DETERMINA O REAGENDAMENTO DA SESSÃO. DIA 03/08/2022 ÀS 16H

Reativação 03/08/2022
16:00:45

Abertura do prazo 03/08/2022
16:09:50 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

03/08/2022
16:10:11

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/08/2022 às 16:50:00.
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Data limite para registro de recurso: 08/08/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 11/08/2022.
Data limite para registro de decisão: 18/08/2022.

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 16:53 horas do dia 03 de
agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00062/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas
Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma /
Escadas

UNIDADE 1 R$
19.702,8400

R$
6.600,0000

R$
6.600,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador abaixo
descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme as exigências contidas neste Termo.
Garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado na antiga sede deste Tribunal, proporcionando condições ideais de
funcionalidade e segurança nos deslocamentos, levando em consideração o respeito aos requisitos de acessibilidade previstos
principalmente na Recomendação nº 27/2022 - CNJ.

Total do Fornecedor: R$
6.600,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
6.600,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
A ELEMAC ELEVADORES cnpj 04,722,126/0001-20 vem registrar essa intenção devido a empresa REFORMAR
ELEVADORES apresentar irregularidades na habilitação financeira e tecnica. Na habilitação técnica o eng
responsável é também responsável técnico de 05 empresas em Fortaleza -CE enquanto a sede da REFORMAR é
Vitoria da Conquista- BA contraria as Normas do Sistema CONFEA/CREA que não permite essa situação, alem de
apresentar irregularidades nas diversas ARTs apresentadas.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
A ELEMAC ELEVADORES LTDA – EPP empresa registrada no CNPJ nº 04.72.126/0001-20 por seu Representante
Legal, participante do Pregão Eletrônico nº 62/2022, dentro do prazo legal estabelecido por Lei, vem interpor
RECURSO à decisão de Habilitar a empresa Reformar Elevadores Ltda, pelos motivos de Fato e Direito abaixo
expostos: 
DA NECESSIDADE DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA.

Pelo principio do vinculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras
previstas no edital, de forma que não há discricionariedade da Contratante em admitir a sua não observância.
No presente caso, a empresa Reformar Elevadores Ltda, não atendeu as regras entabuladas no instrumento
convocatório ao apresentar documentação irregular e incompleta, vejamos: 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

O Edital do PE nº 62/2022 apesar de não ter solicitado este importante item previsto na Lei 8666/93, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências. 
O Art 27 cita – Para habilitação nas licitações exigir-se-a dos intererssados exclusivamente, documentção relativa
a:
I – Habilitação Juridica
II – Qualificação Tecnica
III – Qialificação Economica Financeira
IV – Regularidade fiscal

Em seu Art 31 cita: 
Art 31 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
II - ... e III....
– paragrafo 1º - A exigencia de Indices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com
vistas aos compromissos que terá de assumir, caso lhe seja adjdicado o contrato...”

A legislação contábil exige:
• Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (procure por uma chancela), fundamentado no art. 1.181, da
Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1). -Observe que a regra é registrar o Livro Diário, salvo
disposição especial em lei em contrário. (as chancelas costumam vir apenas nos Termos de Abertura e de
Encerramento);
• Aposição da etiqueta DHP Eletrônica do Contador no Balanço Patrimonial para comprovar que o Contador é
habilitado e está em situação regular perante o seu Conselho Regional de Contabilidade, fundamentado no
parágrafo único do art. 2º, da Resolução CFC 1.402/2012; art. 177 da Lei nº 6.404/76. O Exercício de qualquer
atividade contábil é prerrogativa do profissional da Contabilidade em situação regular perante o respectivo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 
• A Junta Comercial chancela o Balanço para indicar o seu registro.
A empresa ora habilitada apresentou seu Balanço Patrimonial, DRE e Livro Diário fora das formas da Lei qual
sejam: não Registrados na Junta Comercial e sem aposiçao da etiqueta DHP eletrônica da Contadora. Quanto a
folha dos Indices Financeiros, não está assinada pela Contadora e Representrante Legal da empresa, não tem
registro na Junta Comercial e Etiqueta DHP conforme determina a legislação contábil.

Devido ao não cumprimento do Art 31 da Lei 8666/93 e da legislação contábil em vigor, a empresa ora habilitada
descumpriu as normas licitatorias; está irregular e portanto deve ser desclassificada. 

HABILITAÇÃO TÉCNICA – Item 8.10.3
Este item do Edital e do Anexo I – Termo de Referencia cita nas alineas abaixo:

a) Certidão de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA comprovando
que a empresa possui em seu quadro, técnicos habilitados a executarem os serviços previstos neste Edital. 
b) Atestados de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA da Região expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado para a qual a empresa e o profissional que deterá a responsabilidade tecnica desta
licitação tenha prestado serviço compativel em caracteristicasa e quantidades como objeto deste Termo, asim
consideradosserviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadoressimilaresaos instalados na antiga sede
do TRE em quantidade e capacidade com duração minima de 12 meses.
c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro de pessoal da CONTRATADA nos termos da Alinea “a”
supra, deverá ser feitra com a apresentação da cópia do CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Scoial com as
respectivas alterações. 

Todas essas 03 condiçoes editalicias não ocoreram como provaremos.

Item a) - A Certidão de Registro de Pessoa Juridica nº 136380 do CREA BA, apresenta como Responsável Técnico o
Engº Mecanico Frank da Silva Coutinho, residente em Vitória da Conquista – BA. Apesar de apresentar um Contrato
de Prestação de Serviço assinada em 06/05/21, para 36hs semanais na Reformar Elevadores em Vitória da
Conquista, o mesmo apresenta inumeras contradições tais como: não ter ART de Cargo e Função, para as
atividades na Bahia, esse contrato NÃO ESTÁ REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE (no caso
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CREA BA) conforme previsto e determinado pelas Normas do Sistema Confea/CREA. Portanto sem validade
jurídica. Ainda, a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Fisica nº 278915/2022 do Engº Mecanico Frank da Silva
Coutinho apresenta que o referido engenheiro é Responsável Técnico de 05 empresas sendo 04 de ELEVADORES,
todas no Ceará. 
Essa situação contradiz a Resolução 336/89 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, cita em
seu Art. 18 - Um profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica, além da sua firma
individual, quando estas forem enquadradas por seu objetivo social no artigo 59 da Lei nº 5.194/66 e
caracterizadas nas classes A, B e C do artigo 1º desta Resolução.
Parágrafo único - Em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser
permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três)
pessoas jurídicas, além da sua firma individual.
Também pela legislação do CONFEA em relação à carga horária a ser cumprida por responsável técnico: Para
anotação de Responsabilidade Técnica de Profissional, por pessoa jurídica recomenda-se um mínimo de 10 horas
semanais.

Constata-se que o profissional FRANK DA SILVA COUTINHO tem uma carga horária semanal de 86 horas em 02
Estados (Ceará e Bahia) descumprindo normas estabelecidas pelo CONFEA e humanamente impossível. Devido
essas irregularidades a empresa ora habilitada não atende ao Item a) – HABILITAÇÃO TÉCNICA.
Segundo Decisão Normativa nº 036 de 31 de julho de 1991 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia para execução dos serviços de Fabricação/ Manutenção de Elevadores, e escadas rolantes o profissional
Responsável Técnico DEVERÁ SER RESIDENTE NA JURISDIÇÃO DO RESPECTIVO CREA, ONDE SE DARÁ O
SERVIÇO.

DECISÃO NORMATIVA Nº 036, DE 31 JUL 1991.

Dispõe sobre a competência em atividades relativas a elevadores e escadas rolantes.

O Plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua Sessão Ordinária nº 1.226,
realizada em Brasília, a 25 ABR 1991, ao aprovar a Deliberação nº 013/91 - CRN, da Comissão de Resoluções e
Normas, na forma do inciso XI do artigo 71 do Regimento Interno aprovado pela Resolução 331, de 31 MAR 1989,

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 5.194/66, em especial os artigos 1º, 6º, 7º, 8º, 59 e 60;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 218/73, do CONFEA, artigos 1º e 12;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 278/83, do CONFEA, artigo 4º; 
CONSIDERANDO os termos da Lei 6.496/77, artigos 1º, e 3º;
CONSIDERANDO os termos da DECISÃO NORMATIVA nº 08/83, de 30 JUN 1983, do CONFEA.

DECIDE:
1 - DAS ATIVIDADES RELATIVAS A "ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES":

1.1 - As atividades de projeto, fabricação, instalação ou montagem, manutenção (prestação de serviços com ou
sem fornecimento de material e sem alteração do projeto) e laudos técnicos de equipamentos eletromecânicos do
tipo "elevador", "escada rolante" ou similares, somente serão executados, sob a responsabilidade técnica de
profissional autônomo ou empresa habilitados e registrados no CREA.

2 - DAS ATRIBUIÇÕES:

2.1 - Profissionais de nível superior da área "mecânica", com atribuições previstas no Art. 12 da Resolução nº
218/73 do CONFEA, estão habilitados a responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades descritas no item 1.

3 - DA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Quando tratar-se de atividade de "fabricação" e/ou "manutenção" relativas a elevadores e escadas rolantes, o
profissional responsável técnico deverá ser residente na jurisdição do respectivo CREA. Grifo Nosso
3.1 - Quando tratar-se de atividade de "projeto", "instalação ou montagem" e "laudos técnicos" relativos a
elevadores e escadas rolantes, o profissional responsável técnico não precisa ser residente no Estado.

4 - DO REGISTRO DA ATIVIDADE:
4.1 - Todo contrato que envolva quaisquer das atividades descritas no item 1 fica sujeito à "Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART";
4.2 - Quando tratar-se de atividades de "projeto", "fabricação", "instalação" ou "montagem" e "laudos técnicos", o
formulário da ART e a respectiva taxa serão recolhidos de uma só vez, antes do início da obra ou serviço;
4.3 - Quando tratar-se de atividade de "manutenção" de elevadores e escadas rolantes, com prazo de validade do
contrato igual ou inferior a um ano, o formulário ART e a taxa serão recolhidos de uma só vez antes da data do
início de validade do contrato;
4.4 - Quando tratar-se de "manutenção" de elevadores e escadas rolantes com prazo de validade do contrato
superior a um ano, será recolhido anualmente um formulário de ART com a respectiva parcela de taxa proporcional
ao período de validade do contrato;
4.5 - Quando tratar-se de contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado, será recolhido anualmente
um formulário de ART com a respectiva taxa, correspondente ao valor do serviço contratado no primeiro mês do
período de validade da ART, multiplicado por 12 (doze);

Item b) - Solicita que os Atestados de Capacidade Técnica sejam de profissional residente onde a empresa prestará
serviço no caso Maceió, tendo prestado serviço compativel ao objeto licitado. A empresa Reformar Elevadores não
apresentou nenhum documento de um profissional habilitado residente em Maceió, para eventual contratação caso
fosse vencedora. Portanto não atendeu essa determinação do Edital PE 62/2022. Assim os Atestados de
Capacidade Técnica, ART’s e CAT’s apresentados em nome da empresa, não atende nenhum desses itens e
portanto, inválidos. 

A Resolução nº 1025 de outubro de 2009 – que dispõe sobre a ART e Acervo Técnico Profissional cita em seu Art
55 – Paragrafo Único:
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“A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.”

Sendo as CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO, documentação comprobatória de ATESTO DE CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE, não se figuram legítimas, sendo um AGRAVO DE INSTRUMENTO AO PRINCIPIO DE OBSERVÂNCIA
AO ATO CONVOCATÓRIO. 

O EDITAL é a Lei interna no procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela ADMINISTRAÇÃO e deve se
observado por todos os licitantes para que concorram em igualdade de condições. 

O DESCUMPRIMENTO das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois contrário, estar-se-
iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressa no art 3º da Lei 8.666/93.

Os Atestados apresentados tendo como Responsável Técnico o Engº Mário Alves de Pinho Neto que não é mais seu
Responsável Técnico algum tempo, devem ser desconsideradas visando atender o dispositivo do Edital e das
normas do Sistema Confea /CREA. A Responsabilidade Técnica é indelegável e obriga o engenheiro a participação
efetiva e pessoal nos trabalhos inerentes ao cargo. 

Item c) O vínculo profissional dos responsáveis técnicos com a licitante se dá pela apresentação de: cópia de
registro em ficha ou livro de empregado, devidamente autenticada pela DRT, ou da carteira de trabalho (CTPS) em
que conte a licitante como contratante; ou cópia de contrato de prestação de serviços, por prazo indeterminado,
devidamente registrado na entidade profissional competente, no caso de vinculo de natureza civil; 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA – Item 7.0

Conforme Edital no Art 7.3.1. “O preço máximo global fixado para os serviços ora licitados é de R$ 19.702,84
(dezenove mil setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos)....”. 

O valor final que a empresa habilitada apresentou foi proposta de R$ 550,00/mês ou R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais) valor global anual conforme envio feito ao TRE-AL. Isso representa um valor irrisório para a
solicitação de serviços previstos no Edital que inclui manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de
peças, como placas eletrônicas de valores maiores que o valor anual recebido pela empresa.

O Edital em seu Art 5.3 cita: “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”. 

Também o Edital cita Art 7.3.2. “Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.” 

A Lei 8666/93 cita: Art 48 – Serão desclassificadas:

I – As propostas que não atendem as exigencias do ato convocatório da licitação
II – Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestantemente inexequiveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado”.

Constata-se que o valor proposta da empresa ora habilitada está em 33.5 % do valor previsto. Portanto muito
irrisório e inexequivel para pagto de impostos federais, estaduais e municipais, salarios e encargos sociais, e
finalmente peças que o elevador necessita. 

ANÁLISE DO MÉRITO

Em relação à QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA não foram apresentados em forma da lei. O Balanço
Patrimonial e DRE assinado por uma Contadora que não sabemos estar regular perante seu Conselho de classe e
sem registro na Junta Comercial de sua jurisdição. Também não está assinado pela Contadora e Representante
Legal a Relação dos Indices de Liquidez e Solvência exigidos pelo Edital e Lei 8666 em seu art. 31 para comprovar
a saúde financeira da empresa. Isso inabilita a licitante.

Em relação à HABILITAÇÃO TÉCNICA constata-se que o Engº Responsável Técnico FRANK DA SILVA COUTINHO
residente em Vitória da Conquista – BA, apresenta –se como Responsável Técnico em mais 04 empresas de
elevadores em Fortaleza – CE o que corresponde uma carga horaria semanal de 86 h , fato humanamente
impossivel. Contraria a Resolução 336/89 do CONFEA como já explanamos acima. O contrato de prestação de
serviços como Responsável Técnico com a Reformar Elevadores tambem não foi registrado no CREA BA; não
apresentou ART de Cargo/Função ao CREA-BA. Portanto não poderia ser da propensa licitante homologada, devido
a Decisão Normativa 031/91 – Item 3 que por ser a atividade “manutenção” que está sendo licitada, exige residir
na jurisdição do objeto licitado. 
A empresa ora habilitada apresentou ART e CAT um Responsável Técnico que reside em Vitoria da Conquista e
Fortaleza o que é IRREGULAR. A empresa Reformar Elevadores não apresentou nenhum documento de um
profissional habilitado residente em Maceió, para eventual contratação caso fosse vencedora. Portanto não atendeu
essa determinação do Edital PE 62/2022. Assim não cumpriu o Edital no item 8.10.3. 

Tambem em relaçao a ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA a licitante ora habilitada apresentou preços
irrisórios, portanto inexequiveis conforme demonstrado anteriormente e solicitamos o cumprimento do art 48 da
Lei 8666/93 e seja desclassificada. 
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Pedimos obsevância de 03 artigos da Lei 8.666 que são os princípios basilares:
Art 30 – A licitação destina-se a garantir a observancia do principio constitucional de isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a adminstração e será julgada em estrita conformidade com os principios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos quais são correlatos.

Art 41 – A administração não pode descumprir as normas e condições do Edital ao qual se acha estritamente
vinculada. 

Art 48 - Serão desclassificadas:
I – As propostas que não atendem as exigencias do ato convocatório da licitação
II – Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestantemente inexequiveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado”.

Assim visando a garantia da segurança e estabilidade jurídica decorrente do certame licitatório, a Contratante não
pode se afastar das regras por ela mesmo estabelecidas no instrumento convocatório, permitindo que seja
apresentada documentação insuficiente a aferição da Qualificação Técnica, Habilitação Economica Financeira e
Preços Inexequiveis.
O entendimento do TCU é claro ao refutar a discrepância entre a condução traçada no Edital e a adotada pela
Administração Pública. 

Diante do exposto a licitante ELEMAC ELEVADORES respeitosamente requer: que a Contratante, em obediencia às
regras do edital e da Lei 8.666/93 seja reformada a decisão e consequentemente feita a INABILITAÇÃO DA
LICITANTE ora declarada habilitada.
Nestes termos pede deferimento

Fernando A. P. Gusmão
Representante Legal

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022
Processo Administrativo n° 0001374-78.2022.6.02.8000

RECORRENTE: ELEMAC ELEVADORES LTDA - EPP
RECORRIDA: REFORMAR ELEVADORES LTDA

REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28, sediada à Praça Presidente
Tancredo Neves, nº 86, Sala 303, Centro, CEP: 45.000-902, Vitória da Conquista/BA, vem, tempestivamente,
perante este Ilustrado Órgão, por meio de seu representante legal, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO
ADMINISTRATIVO interposto pela empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA – EPP em face da decisão que declarou a
REFORMAR ELEVADORES habilitada e vencedora do pregão em tela, pelo que expõe para ao final requerer o
seguinte:

1. DA SINOPSE FÁTICA

Como se sabe, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL publicou, por intermédio da Seção de Licitações e
Contratos, o edital do Pregão Eletrônico nº 62/2022, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais, de acordo com as
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Com a realização da disputa de preços, passou-se a análise da proposta comercial e documentação de habilitação
da REFORMAR ELEVADORES, empresa melhor classificada, oportunidade na qual, após minuciosa análise realizada
por parte dos condutores do certame, a recorrida foi declarada habilitada e vencedora do certame.

Inconformada, a empresa ELEMAC ELEVADORES interpôs recurso administrativo em face da
habilitação/classificação da REFORMAR ELEVADORES, aduzindo, em síntese, que a recorrida teria apresentado
proposta inexequível para a prestação dos serviços licitados, bem como que não teria comprovado sua qualificação
técnica e econômico-financeira conforme os comandos do edital.

No entanto, em que pese as alegações feitas pela recorrente, estas devem ser completamente rejeitadas. É que,
conforme será a seguir demonstrado, os argumentos esposados pela ELEMAC ELEVADORES são completamente
vazios e infundados, tendo como único objetivo tumultuar o bom andamento do presente certame, fruto de seu
inconformismo por não ter se sagrado vencedora. Senão, vejamos.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1. DA PLENA REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA RECORRIDA

Ilustre Pregoeiro, em sua peça recursal, inicialmente, a ELEMAC alega que a REFORMAR ELEVADORES não teria
comprovado sua qualificação econômico-financeira para a prestação dos serviços licitados por não ter apresentado
Balanço Patrimonial, DRE e Livro diário nos termos da Lei.

Segundo a recorrente, o Balanço Patrimonial, DRE e Livro Diário apresentados pela recorrida não estariam
registrados na Junta Comercial e a folha demonstrativa dos índices de capacidade financeira não estaria assinada
pelo contador e pelo representante legal da empresa. Vejamos trecho da peça recursal:

“A empresa ora habilitada apresentou seu Balanço Patrimonial, DRE e Livro Diário fora das formas da Lei qual
sejam: não Registrados na Junta Comercial e sem aposição da etiqueta DHP eletrônica da Contadora. Quanto
afolha dos Índices Financeiros, não está assinada pela Contadora e Representante Legal da empresa, não tem
registro na Junta Comercial e Etiqueta DHP conforme determina a legislação contábil.”

Antes de mais nada, deve-se destacar que o edital não traz nenhuma exigência a título de comprovação da
qualificação econômico-financeira. Dessa forma, é evidente que nenhuma licitante poderia ser declarada inabilitada
na presente licitação pela suposta não comprovação da qualificação econômico-financeira.

Por outro lado, diligentemente, a REFORMAR ELEVADORES por possuir plenas condições financeiras para assumir
os serviços licitados apresentou documentação que comprova sua qualificação econômico financeira.

Na ausência de qualquer exigência no instrumento convocatório, vejamos o que dispõe a Lei nº 8666.93 no que
compete à essa comprovação:
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Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1%
(um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.
§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de
índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha
dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

Vale salientar que a Lei Geral de Licitações traz um rol de documentos que podem ser exigidos nos editais das
licitações a título de qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação
econômico-financeira. Repise-se e ressalte-se, esses documentos PODEM ser exigidos nos editais dos
procedimentos licitatórios. No caso em tablado, nenhum documento foi exigido a título de comprovação da
qualificação econômico-financeira.

Mesmo assim, a REFORMAR ELEVADORES apresentou toda a documentação que comprova sua aptidão financeira
para a prestação dos serviços licitados!

No que diz respeito às alegações da recorrente, basta uma breve análise da documentação apresentada pela
recorrida para se verificar o registro do Balanço Patrimonial da empresa e documentação correlata na Junta
Comercial do Estado da Bahia. Balanço Patrimonial, DRE, Termos de abertura e encerramento, todos registrados,
com Termo de Autenticação nº 21/010480-5.

Além disso, no que diz respeito à suposta ausência de assinatura do representante legal da empresa e da
contadora, Sra. Rosania Nascimento do Carmo, todos os documentos se encontram com as devidas assinaturas.

Assim, ressumbra evidente que a recorrente tenta conduzir esta comissão licitante ao erro para fazer exigir
formalidades superiores às previstas no ordenamento jurídico que rege as contratações públicas. Na verdade,
mesmo o edital não exigindo, a REFORMAR ELEVADORES comprovou sua qualificação econômico-financeira nos
termos da lei, razão pela qual não assiste qualquer razão ao Recurso interposto pela ELEMAC ELEVADORES.

Já no que diz respeito à suposta ausência de comprovação da qualificação técnica, vê-se que em nenhum momento
a recorrente questiona a experiência da REFORMAR ELEVADORES para a prestação dos serviços licitados. Na
verdade, restringe-se a questionar a regularidade da atuação do responsável técnico da empresa perante o
CREA/CONFEA e aduz que esse profissional não possui vínculo com a empresa.

Ora, Ilustre Pregoeiro, se alguém tivesse que questionar a atuação do engenheiro da empresa seriam os próprios
CREA e CONFEA, não uma concorrente! Entretanto, provando a total regularidade da atuação do responsável
técnico da empresa recorrida, foram apresentadas as certidões de regularidade do engenheiro perante o
CREA/CONFEA. Na realidade, todos os documentos exigidos pelo edital foram apresentados e a qualificação técnica
da empresa e de seu responsável técnico foram comprovadas para a prestação dos serviços licitados. As alegações
falsas da recorrente são totalmente alheias ao presente procedimento licitatório não sendo de competência dessa
Comissão apura-las, mas apenas das entidades que regulam a profissão, as quais, ao contrário do que faz parecer
a recorrente, atestaram a total regularidade da atuação do profissional!

Dessa forma, não restam dúvidas de que as razões recursais da ELEMAC não merecem de forma alguma prosperar,
tendo em vista que a REFORMAR ELEVADORES nada mais fez do que apresentar sua proposta comercial e
documentos de habilitação em total consonância com as disposições do edital, da legislação vigente e de acordo
com os princípios basilares que regem as contratações públicas.

2.2. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DA RECORRIDA – ACUSAÇÕES INFUNDADAS DA RECORRENTE

Ademais, a ELEMAC ELEVADORES questiona a exequibilidade da proposta apresentada pela REFORMAR
ELEVADORES, o que não tem o menor fundamento, parte apenas do inconformismo da recorrente por não ter
conseguido apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração.

No que diz respeito à alegação da recorrente de que a proposta arrematante seria inexequível, a ELEMAC
ELEVADORES aduz que a proposta da recorrida não seria suficiente para a execução dos serviços contratados sem
ao menos citar uma composição de custos, um item, um insumo específico que não estaria abarcado pela proposta
da REFORMAR.
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Enquanto isso, a recorrida comprovou a exequibilidade da sua proposta com contratos similares, nos quais a
empresa executa os mesmos serviços a serem contratados com a mesma faixa de preço da proposta apresentada
no certame, com excelência, sem a ocorrência de nenhum fato que desabone a conduta da contratada nos
referidos contratos.

Ilustre Pregoeiro, não assiste qualquer razão à recorrente, dado que a proposta enviada pela REFORMAR está
totalmente de acordo com os preços de mercado e experiência operacional da recorrida, sendo indiscutivelmente
exequível.

Ora, a REFORMAR ELEVADORES é empresa conceituada no mercado, com ampla experiência em serviços de
manutenção de elevadores similares ao objeto licitado, tendo diversos contratos firmados junto à Administração
Pública e também no âmbito privado com a mesma estimativa de preços de sua proposta. Dessa forma, a empresa
tem plena ciência dos custos envolvidos necessários para a execução do objeto licitado, tendo assim cotado o valor
em consonância com os preços praticados no mercado e com sua capacidade operacional.

Além disso, faz-se fundamental destacar que o Pregoeiro analisou minuciosamente a proposta apresentada,
concluindo-se pela exequibilidade da mesma, haja vista estar de acordo com as pesquisas de mercado realizadas
pelo órgão contratante.

A recorrente não pode medir a capacidade de todas as outras empresas de executarem o objeto licitado pela sua
própria. Cada empresa possui seus próprios fornecedores, sua cadeia de produção, seus empregados, sua
estrutura, que influenciam diretamente na formação de preços.

Nobre Julgador, a recorrente só considera como mínimo exequível aquele proposto por ela mesmo durante a
licitação, o que é manifestamente absurdo. Se a recorrente só consegue chegar a esse preço, não pode privar à
Administração de obter a proposta mais vantajosa em virtude de suas próprias limitações.

Portanto, o que se verifica indubitavelmente é que a proposta foi enviada de maneira correta, adequada ao lance
final, conforme o edital e a legislação em vigor, e que a recorrente faz alegações infundadas, fruto de seu
inconformismo por não ter se sagrado vencedora.

Por todo o exposto, verifica-se que as razões recursais da recorrente são totalmente fantasiosas, não possuindo
nenhuma relação com a realidade dos fatos, razão pela qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso da
ELEMAC ELEVADORES.

Ora, não se pode olvidar que o escopo do procedimento licitatório é a busca da proposta mais vantajosa para a
administração, que constitui um de seus princípios, ipso facto, não se antolha cabível desclassificar uma proposta
totalmente compatível com as normas vigentes, em detrimento de um juízo razoável, sob pena de violar os
princípios basilares da Licitação.

No caso em tablado, a proposta global da recorrida foi o menor valor recebido pela Administração. 

Ou seja, a desclassificação da recorrida ocasionaria graves prejuízos à vantajosidade do presente certame, uma
vez que seria excluída de forma indevida a proposta com o menor preço ofertado. Sobre o assunto, é impossível
não destacarmos o que é disposto na Lei de Licitações (Lei 8.666/93):

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nesse sentido ensina Carlos Pinto Coelho Motta:

“Como é sabido e exaustivamente reiterado na legislação, o princípio constitucional da economicidade é a própria
razão de ser do instituto da licitação, figurando com destaque no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e exigindo que o
procedimento represente vantagem concreta da Administração na contratação do bem ou serviço. Destarte, o
processo competitivo não tem validade intrínseca, constituindo apenas um instrumento de melhoria do gasto
público. Quando, por qualquer motivo, deixa de ser vantajoso para o órgão ou entidade licitadora, perde seu núcleo
instrumental e torna-se ineficaz. Cumpre, então, eliminar todo elemento que não favoreça o epílogo necessário do
certame – ou seja, a contratação do objeto exato pelo melhor preço.”
(MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Apontamentos ao regulamento licitatório das microempresas e empresas de pequeno
porte – Decreto nº. 6.204/2007. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC. ed. 166. Brasília. Zênite.
Dez/2007, pág 1179; grifamos)

Por fim, impossível esquecer o magistério de Marçal Justen Filho, que nos ensina que é lícito à administração
realizar um bom negócio, sendo da total responsabilidade do particular os valores cotados em sua proposta, o que,
inclusive, declarado no bojo da documentação entregue à Administração Pública. Evidente, portanto, a ilegalidade
da intenção de desclassificar a empresa declarada vencedora, a qual cotou sua proposta em estrita consonância
com sua realidade, experiência operacional e Legislação em vigor.

Assim, verifica-se que não subsiste as alegações feitas pela recorrente, devendo ser mantida a decisão
administrativa que declarou a REFORMAR ELEVADORES classificada e vencedora do certame aqui trazido à baila.

2.3. DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E JULGAMENTO OBJETIVO

Com efeito, tendo em vista que resta aqui provado que a recorrida obedeceu a todas as determinações contidas no
ato convocatório, inclusive no que diz respeito à proposta enviada, deve ser mantida a decisão que declarou a
REFORMAR ELEVADORES vencedora do certame, conforme foi demonstrado, mormente em razão da redação do
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art. 3º da Lei 8.666/93, o qual preconiza que deve ser observada a vinculação dos atos administrativos realizados
no certame às determinações do instrumento convocatório:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

A Administração não pode criar critérios de julgamento não inseridos no instrumento convocatório ou deixar de
seguir os que já estão ali definidos, pois estaria malferindo o princípio do julgamento objetivo, vez que o “edital
não pode transferir para a Comissão a definição dos critérios de julgamentos; estes devem estar previamente
explicitados no edital, sob pena de entregar-se à subjetividade da Comissão o julgamento das propostas” (PEREIRA
JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 2007, p. 539).

Portanto, estipulados os critérios e exigências a serem obedecidos pelos licitantes, a Administração Pública deve-
lhes estrita observância, não sendo cabível evadir-se das regras que ela própria determinou e às quais aderiram os
licitantes.

Veja-se que o entendimento pacificado na jurisprudência pátria é justamente nesse sentido, de que a
Administração não pode desconsiderar o que foi estabelecido no edital ao realizar os julgamentos num
procedimento licitatório. Cite-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ACÓRDÃO QUE
AFIRMA O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PELO CANDIDATO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos
candidatos exercentes da prestação de serviços públicos.
2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei
8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa
ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes,
devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.
3. Na hipótese, o Tribunal reconheceu que o edital não exigia a autenticação on line dos documentos da empresa.
Rever essa afirmação, seria necessário examinar as regras contidas no edital, o que não é possível no recurso
especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso especial não conhecido.”
(REsp 1384138/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe
26/08/2013)

“ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO DE CANDIDATA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E À POSSE NO CARGO. SITUAÇÃO PECULIAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE
POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO INFERIOR AO NÚMERO DE VAGAS.
1. O candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas tem direito líquido e certo à nomeação.
Precedentes.
2. No presente caso, o edital condiciona as nomeações à necessidade do serviço, disponibilidade financeira e
orçamentária e existência de cargos vagos, não vinculando a Administração à nomeação de número determinado
de candidatos.
3. Dessa forma, deve prevalecer o estabelecido no instrumento convocatório, em atenção aos princípios da
vinculação ao edital e da discricionariedade da Administração Pública.
4. Recurso ordinário não provido.”
(RMS 37.249/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Portanto, não restam dúvidas de que não merecem prosperar as razões recursais da ELEMAC ELEVADORES,
devendo ser completamente rejeitadas.

3. DO PEDIDO

Diante de tudo o que restou acima exposto, a recorrida roga a V. Sa. que sejam negados os argumentos
soerguidos pela ELEMAC ELEVADORES LTDA, de forma a se manter a decisão que declarou a REFORMAR
ELEVADORES LTDA do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
dando-se regular prosseguimento ao certame com a contratação da empresa vencedora.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Fortaleza, 11 de agosto de 2022.

Wagner Alves dos Santos 
REFORMAR ELEVADORES LTDA
REPRESENTANTE LEGAL

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
PREGÃO 62/2022-TRE/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº n° 0001374-78.2022.6.02.8000 

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças
novas e originais.

DECISÃO RECURSO PREGOEIRO

RECORRENTE: ELEMAC ELEVADORES LTDA – EPP empresa registrada no CNPJ nº 04.72.126/0001-20 

RECORRIDO:REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28 

Razões do Recorrente, breve resumo: Registra ausência de comprovação econômica financeira. Registra
inconsistências na comprovação de técnica, considerando que o Engº Responsável Técnico FRANK DA SILVA
COUTINHO residente em Vitória da Conquista – BA, apresenta –se como Responsável Técnico em mais 04
empresas de elevadores em Fortaleza – CE. Registra ainda a empresa ora habilitada apresentou ART e CAT um
Responsável Técnico que reside em Vitoria da Conquista e Fortaleza o que é IRREGULAR. Por último, registra a
licitante ora habilitada apresentou preços irrisórios, portanto inexequiveis conforme demonstrado anteriormente e
solicitamos o cumprimento do art 48 da Lei 8666/93 e seja desclassificada 

RECORRIDO, CONTRARRAZÕES: REGISTRA A AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO ECONÔMICA
FINANCEIRA NO ATO CONVOCATÓRIO. REGISTRA A CONFORMIDADE DAS CERTIDÕES E ACERVO TÉCNICO,
COMPATÍVEIS COM O EXIGIDO NO EDITAL 62/2022 TRE-AL . , se alguém tivesse que questionar a atuação do
engenheiro da empresa seriam os próprios CREA e CONFEA, não uma concorrente. a recorrida comprovou a
exequibilidade da sua proposta com contratos similares, nos quais a empresa executa os mesmos serviços a serem
contratados com a mesma faixa de preço da proposta apresentada no certame, com excelência, sem a ocorrência
de nenhum fato que desabone a conduta da contratada nos referidos contratos. 

I- Preliminarmente. 

Presentes os pressupostos processuais, peças, razões e contrarrazões de recurso apresentados tempestivamente, o
pregoeiro deve verificar apenas a presença dos pressupostos recursais, ou seja, a sucumbência, a tempestividade,
a legitimidade, o interesse e a motivação, abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito do recurso” Acórdão
694/2014-Plenário, TC 021.404/2013-5, relator Ministro Valmir Campelo,26.3.2014. 

II- Fundamentação

O presente procedimento licitatório é regulamentado 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, portanto é
legítima e obrigatória, em obediência ao princípio da especialidade, a observância das disposições constantes do
Decreto n°. 10.024/19 e Lei nº10.520/02, de forma subsidiária, as da Lei nº 8.666/93, 

Acrescente as normas contidas no Ato Convocatório, esta lei entre as partes, razão pela qual o agente público
condutor do certame deve julgar as propostas apresentadas de forma objetiva, seguindo estritamente as
exigências de conformidade previamente definidos no edital, com o fim de evitar que o julgamento se faça segundo
critérios desconhecidos pelos licitantes, ao alvedrio da subjetividade pessoal do julgador, ilustramos com os
seguintes ACÓRDÃOS DA NOSSA CORTE DE CONTAS MAIOR, seguem:

“Acórdão 732/2008 Plenário (Sumário) Diferentemente das condições gerais do direito de licitar - que são exigidas
no texto da lei para toda e qualquer licitação, independentemente das circunstâncias de uma situação concreta -,
as condições específicas são fixadas pelo ato convocatório, em função das características da contratação desejada
em um determinado certame, cabendo à Administração Pública, neste último caso, deliberar acerca da extensão e
do conteúdo dos requisitos que serão exigidos daqueles que pretendam formular propostas. “

“Acórdão 2441/2017-Plenário A redação dos editais deve ser clara e objetiva, de forma a evitar erros ou
contradições que dificultem seu entendimento, levem a interpretações equivocadas ou dificultem a compreensão
dos licitantes quanto às condições estabelecidas’

“Acórdão 204/2008 Plenário (Relatório do Ministro Relator) Zele para que não sejam adotados procedimentos que
contrariem, direta ou indiretamente, o princípio básico da vinculação ao instrumento convocatório, de acordo com
os arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993 

“Acórdão 536/2007 Plenário Atente para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim
abstenha-se de efetuar exigências que comprometam o caráter competitivo do certame, em desacordo com o art.
3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

“Acórdão 112/2007 Plenário (Sumário) As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o
cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter competitivo do certame.
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A intenção de recurso do Recorrente foi embasada exclusivamente em apontar exigências de apresentação do
Balanço Patrimonial da recorrida, bem como inconsistências nos atestados de qualificação técnica, não aponta
motivação relacionada com o tema inexequibilidade de preços.

Acerca do assunto, é como se manifesta Joel de Menezes Niebuhr:

“Os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte, aos licitantes
é vedado manifestar a intenção de recorrer somente para garantir-lhes a disponibilidade do prazo, porquanto lhes
é obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os licitantes não podem,
posteriormente, apresentar recursos com motivos estranhos aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos
não devem ser conhecidos. …..Sublinhe-se que ao licitante não é permitido apresentar razões versando outros
motivos afora os indicados por ele na sessão, sob pena de tornar tal exigência absolutamente vazia. Ora, se ele
pudesse apresentar razões deduzindo outros motivos, a necessidade de declará-los antecipadamente não faria
sentido. Bastaria declarar quaisquer motivos durante a sessão e, posteriormente, apresentar outros.”

Nesse sentido, não deve prosperar a primeira motivação referente à qualificação econômica- financeira, sob a
alegação do Edital exigir apresentação de balanço patrimonial, não consta no rol de documentos habilitatórios, item
8.

O segundo argumento está fundamentado no fato do licitante apresentar documentos técnicos e seus respectivos
acervos com inconsistências administrativas perante os conselhos de classe, apontando normas, resoluções
CONFREA, deve-se observar, subsidiariamente, o que orienta o TCU quanto às exigências de qualificação técnica
operacional, seguem:

“Acórdão 3963/2009 Segunda Câmara (Relação) Consulte também a Decisão: Plenário: 431/1997; os Acórdãos:
Plenário: 1945/2006, 1105/2006, 786/2006, 301/2005, 251/2005, 214/2005, 1708/2003, 1467/2003; Primeira
Câmara: 2684/2004, 2465/2003; Segunda Câmara: 4070/2009 (Relação), 2231/2006, 577/2006, 628/2005. 
Qualificação técnica Licitante interessado no fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de serviços
para a Administração deverá qualificar-se tecnicamente para participar de licitações públicas. A documentação
relativa à qualificação técnica limita-se a: 
registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação; • essa comprovação, no caso de licitações relativas a obras e serviços, dar-se-á
por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, e por meio de certidões de acervo técnico (CAT);” 

Nesse sentido, não é da competência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas questões administrativas de
Conselhos de Classe, devemos observar apenas a regularidade das certidões, assim como foi consignado através
de despacho nos autos do processo que deu origem ao presente certame pela Unidade Técnica avaliativa da
conformidade de proposta, na íntegra:

“Ao Pregoeiro. 

Em atenção ao Despacho PREG 1112939, a SMR apresenta a análise da documentação técnica apresentada pela
empresa REFORMAR ELEVADORES:
 8.10.3. Qualificação técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA comprovando
que a empresa possui em seu quadro técnicos habilitados a executarem os serviços previstos neste Edital;
A empresa apresentou a certidão exigida na página 15 do evento 1112926;
 b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da Região, expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado para a qual a empresa e o profissional, que deterá a responsabilidade técnica
desta licitação, tenha prestado serviço compatível em características e quantidades com o objeto deste Termo,
assim considerados serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores similares aos instalados na
antiga Sede do TRE/AL em quantidade e capacidade, com duração mínima de 12 meses consecutivos;
A empresa apresentou o documento exigido na página 02 do evento 1112926;
 c) A comprovação de que o profissional faz parte do quadro de pessoal da CONTRATADA, nos termos da alínea “a”,
supra, deverá ser feita com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato Social com
as respectivas alterações.
 A empresa apresentou a comprovação de vínculo não com a CTPS, como exigido no edital, mas com um contrato
de prestação de serviço, página 18 do evento 1112926. Diante da divergência citada, devolvo os autos para que o
pregoeiro avalie a possibilidade de aceitação do documento apresentado pela empresa. Atenciosamente,”
Considerando ainda o último parágrafo, apontamento da Unidade Técnica, quanto a comprovação de vínculo,
exigência item 8.10.3, letra “c”, submetemos à Unidade Jurídica, exarando o seguinte pronunciamento: 
“DESPACHO
Maceió, 01 de agosto de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Em estrito atendimento ao que requerido, esta AJ/DG registra que a regra disposta no ITEM 8.10.3, pode ser
tranquilamente superada com a apresentação de contrato de prestação de serviços de profissional vinculado à
empresa.
 O ordenamento jurídico permite essa construção, sendo esse o viés do TCU em situações que tais, como bem
registrado pela empresa licitante.”
Por fim, apesar de o licitante recorrente não ter apresentado, em motivação de recurso, a manifestação sobre a
inexequibilidade do preço do recorrido, deve-se afastar tal argumento, considerando que o recorrido apresentou
contratos com preços e objeto compatíveis ao licitado no Pregão 62/2022 TRE/AL, considerando ainda a orientação
do TCU, é ilegal julgar propostas inexequíveis sem indicação de critérios a serem usados na análise, com exceção
de preços irrisórios que gera uma presunção absoluta de inexequibilidade (Acórdão 1620/18- Plenário).

III- DECISÃO DO PREGOEIRO
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Pelo exposto, reconheço do recurso apresentado pela Empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA – EPP, empresa
registrada no CNPJ nº 04.72.126/0001-20, negando provimento, mantendo a decisão de habilitação da Empresa
REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28, segue a presente decisão
administrativa à Autoridade Gestora do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para decisão de mérito.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

 Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEIORAL DE
ALAGOAS

 

REFERÊNCIA: PREGÃO 62/2022-TRE/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº n° 0001374-

78.2022.6.02.8000
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de
peças novas e originais.

 
DECISÃO RECURSO PREGOEIRO
 
RECORRENTE: ELEMAC ELEVADORES LTDA –

EPP empresa registrada no CNPJ nº 04.72.126/0001-20
 
RECORRIDO:REFORMAR ELEVADORES LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28
 
Razões do Recorrente, breve resumo: Registra

ausência de comprovação econômica financeira. Registra
inconsistências na comprovação de técnica, considerando que
o Engº Responsável Técnico FRANK DA SILVA COUTINHO
residente em Vitória da Conquista – BA, apresenta –se como
Responsável Técnico em mais 04 empresas de elevadores em
Fortaleza – CE. Registra ainda a empresa ora habilitada
apresentou ART e CAT um Responsável Técnico que reside
em Vitoria da Conquista e Fortaleza o que é IRREGULAR. Por
último, registra a licitante ora habilitada apresentou preços
irrisórios, portanto inexequiveis conforme demonstrado
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anteriormente e solicitamos o cumprimento do art 48 da Lei
8666/93 e seja desclassificada

 
RECORRIDO, CONTRARRAZÕES: REGISTRA A

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO
ECONÔMICA FINANCEIRA NO ATO CONVOCATÓRIO.
REGISTRA A CONFORMIDADE DAS CERTIDÕES E ACERVO
TÉCNICO, COMPATÍVEIS COM O EXIGIDO NO EDITAL
62/2022 TRE-AL . , se alguém tivesse que questionar a
atuação do engenheiro da empresa seriam os próprios CREA e
CONFEA, não uma concorrente. a recorrida comprovou a
exequibilidade da sua proposta com contratos similares, nos
quais a empresa executa os mesmos serviços a serem
contratados com a mesma faixa de preço da proposta
apresentada no certame, com excelência, sem a ocorrência de
nenhum fato que desabone a conduta da contratada nos
referidos contratos.

 
I- Preliminarmente.
 
Presentes os pressupostos processuais, peças,

razões e contrarrazões de recurso apresentados
tempestivamente, o pregoeiro deve verificar apenas a
presença dos pressupostos recursais, ou seja, a sucumbência,
a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação,
abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito do recurso”
Acórdão 694/2014-Plenário, TC 021.404/2013-5, relator
Ministro Valmir Campelo,26.3.2014.

 
II- Fundamentação
 
O presente procedimento licitatório é

regulamentado 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,
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portanto é legítima e obrigatória, em obediência ao princípio
da especialidade, a observância das disposições constantes do
Decreto n°. 10.024/19 e Lei nº10.520/02, de forma
subsidiária, as da Lei nº 8.666/93,

Acrescentem-se as normas contidas no Ato
Convocatório, esta lei entre as partes, razão pela qual o
agente público condutor do certame deve julgar as propostas
apresentadas de forma objetiva, seguindo estritamente as
exigências de conformidade previamente definidos no edital,
com o fim de evitar que o julgamento se faça segundo
critérios desconhecidos pelos licitantes, ao alvedrio da
subjetividade pessoal do julgador, ilustramos com os
seguintes ACÓRDÃOS DA NOSSA CORTE DE CONTAS
MAIOR, seguem:

 
“Acórdão 732/2008 Plenário (Sumário)

Diferentemente das condições gerais do direito de licitar - que
são exigidas no texto da lei para toda e qualquer licitação,
independentemente das circunstâncias de uma situação
concreta -, as condições específicas são fixadas pelo ato
convocatório, em função das características da contratação
desejada em um determinado certame, cabendo à
Administração Pública, neste último caso, deliberar acerca da
extensão e do conteúdo dos requisitos que serão exigidos
daqueles que pretendam formular propostas. “

 
“Acórdão 2441/2017-Plenário A redação dos

editais deve ser clara e objetiva, de forma a evitar erros ou
contradições que dificultem seu entendimento, levem a
interpretações equivocadas ou dificultem a compreensão dos
licitantes quanto às condições estabelecidas’

 
“Acórdão 204/2008 Plenário (Relatório do

Ministro Relator) Zele para que não sejam adotados
procedimentos que contrariem, direta ou indiretamente, o
princípio básico da vinculação ao instrumento convocatório,
de acordo com os arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993

 
“Acórdão 536/2007 Plenário Atente para o
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princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem
assim abstenha-se de efetuar exigências que comprometam o
caráter competitivo do certame, em desacordo com o art. 3º,
caput e § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

 
 
“Acórdão 112/2007 Plenário (Sumário) As

exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário
para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a
restrição ao caráter competitivo do certame.

 
A intenção de recurso do Recorrente foi embasada

exclusivamente em apontar exigências de apresentação do
Balanço Patrimonial da recorrida, bem como inconsistências
nos atestados de qualificação técnica, não aponta motivação
relacionada com o tema inexequibilidade de preços, evento sei
nº1126192.

Acerca do assunto, é como se manifesta Joel de
Menezes Niebuhr:

“Os licitantes devem declinar, já na própria sessão,
os motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte, aos
licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer somente
para garantir-lhes a disponibilidade do prazo, porquanto lhes
é obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E,
por dedução lógica, os licitantes não podem, posteriormente,
apresentar recursos com motivos estranhos aos declarados na
sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos.
…..Sublinhe-se que ao licitante não é permitido apresentar
razões versando outros motivos afora os indicados por ele na
sessão, sob pena de tornar tal exigência absolutamente vazia.
Ora, se ele pudesse apresentar razões deduzindo outros
motivos, a necessidade de declará-los antecipadamente não
faria sentido. Bastaria declarar quaisquer motivos durante a
sessão e, posteriormente, apresentar outros.”

Nesse sentido, não deve prosperar a primeira
motivação referente à qualificação econômica- financeira, sob
a alegação do Edital exigir apresentação de balanço
patrimonial, não consta no rol de documentos habilitatórios,
item 8 do referido diploma legal, evento sei nº 1103706.
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O segundo argumento está fundamentado no fato
do licitante apresentar documentos técnicos e seus
respectivos acervos com inconsistências administrativas
perante os conselhos de classe, apontando normas,
resoluções CONFREA, deve-se observar, subsidiariamente, o
que orienta o TCU quanto às exigências de qualificação
técnica operacional, seguem:

 
“Acórdão 3963/2009 Segunda Câmara

(Relação) Consulte também a Decisão: Plenário:
431/1997; os Acórdãos: Plenário: 1945/2006,
1105/2006, 786/2006, 301/2005, 251/2005, 214/2005,
1708/2003, 1467/2003; Primeira Câmara: 2684/2004,
2465/2003; Segunda Câmara: 4070/2009 (Relação),
2231/2006, 577/2006, 628/2005.

Qualificação técnica Licitante interessado no
fornecimento de bens, execução de obras ou prestação
de serviços para a Administração deverá qualificar-se
tecnicamente para participar de licitações públicas. A
documentação relativa à qualificação técnica limita-se
a:

registro ou inscrição na entidade profissional
competente;

comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação; • essa
comprovação, no caso de licitações relativas a obras e
serviços, dar-se-á por meio de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, e por meio de certidões de acervo técnico
(CAT);”

 
Nesse sentido, não é da competência do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas questões administrativas de
Conselhos de Classe, devemos observar apenas a regularidade
das certidões, assim como foi consignado através de despacho
nos autos do processo que deu origem ao presente certame
pela Unidade Técnica avaliativa da conformidade de proposta,
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na íntegra, evento sei nº1114095:
 
“Ao Pregoeiro. 
 
Em atenção ao Despacho PREG 1112939, a

SMR apresenta a análise da documentação técnica
apresentada pela empresa REFORMAR ELEVADORES:

 8.10.3. Qualificação técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
comprovando que a empresa possui em seu quadro
técnicos habilitados a executarem os serviços previstos
neste Edital;

A empresa apresentou a certidão exigida na
página 15 do evento 1112926;

 b) Atestado(s) de Capacidade Técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da Região,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado para a qual a empresa e o profissional, que
deterá a responsabilidade técnica desta licitação, tenha
prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto deste Termo, assim
considerados serviços de manutenção preventiva e
corretiva em elevadores similares aos instalados na
antiga Sede do TRE/AL em quantidade e capacidade,
com duração mínima de 12 meses consecutivos;

A empresa apresentou o documento exigido
na página 02 do evento 1112926;

 c) A comprovação de que o profissional faz
parte do quadro de pessoal da CONTRATADA, nos
termos da alínea “a”, supra, deverá ser feita com
a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios,
do Contrato Social com as respectivas alterações.

 A empresa apresentou a comprovação de
vínculo não com a CTPS, como exigido no edital, mas
com um contrato de prestação de serviço, página 18 do
evento 1112926. Diante da divergência citada, devolvo
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os autos para que o pregoeiro avalie a possibilidade de
aceitação do documento apresentado pela empresa.
Atenciosamente,”

Considerando ainda o último parágrafo,
apontamento da Unidade Técnica, quanto a comprovação de
vínculo, exigência item 8.10.3, letra “c”, submetemos à
Unidade Jurídica, exarando o seguinte pronunciamento,
evento sei nº 1115940:

“DESPACHO
Maceió, 01 de agosto de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Em estrito atendimento ao que requerido,

esta AJ/DG registra que a regra disposta no ITEM
8.10.3, pode ser tranquilamente superada com a
apresentação de contrato de prestação de serviços de
profissional vinculado à empresa.

 O ordenamento jurídico permite essa
construção, sendo esse o viés do TCU em situações que
tais, como bem registrado pela empresa licitante.”

 
Por fim, apesar de o licitante recorrente não ter

apresentado, em motivação de recurso, a manifestação sobre
a inexequibilidade do preço do recorrido, deve-se afastar tal
argumento, considerando que o recorrido apresentou
contratos com preços e objeto compatíveis ao licitado no
Pregão 62/2022 TRE/AL, considerando ainda a orientação do
TCU, é ilegal julgar propostas inexequíveis sem indicação de
critérios a serem usados na análise, com exceção de preços
irrisórios que gera uma presunção absoluta de
inexequibilidade (Acórdão 1620/18- Plenário).

 
III- DECISÃO DO PREGOEIRO
 
Pelo exposto, reconheço do recurso apresentado

pela Empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA – EPP, empresa
registrada no CNPJ nº 04.72.126/0001-20, negando
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provimento, mantendo a decisão de habilitação da
Empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28, segue a presente
decisão administrativa à Autoridade Gestora do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para decisão de mérito.

Respeitosamente.
 
Weber Bezerra Cavalcanti-Analista Judiciáiro-

Área fim
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/08/2022, às 17:13, 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
1127337 e o código CRC 8B8EA42A.

0001374-78.2022.6.02.8000 1127337v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.

 

Cuida-se de recurso registrado em face do Pregão nº
62/2022, que tem por finalidade a contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição
de peças novas e originais.

Observado o encaminhamento formalizado pelo Senhor
Pregoeiro (1127337), colho a dicção do artigo 32-A da Res.-TRE/AL
nº 15.904/2018 – Regulamento da Secretaria deste Tribunal – e
determino a remessa à análise pela Assessoria Consultiva desta
Presidência.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/08/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127479 e o código CRC D01871C6.

0001374-78.2022.6.02.8000 1127479v1

Despacho AEP 1127479         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 325



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 : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1168 / 2022 - TRE-AL/PRE/ACON

Senhor Presidente,
 
Cuida-se de recurso administrativo (1126197) impetrado

pela empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA - EPP, sob o CNPJ nº
04.72.126/00014-20, contra a decisão (1126190), que declarou
vencedor do item 1 do Pregão Eletrônico nº 62/2022, que tem como
objeto a instalação de manutenção de elevadores, a empresa
REFORMAR ELEVADORES LTDA, sob o CNPJ nº 21.633.171/0001-
28.

A recorrente alegou a necessidade da inabilitação da
empresa, por não ter atendido as regras entabuladas no instrumento
convocatório, por apresentar documentos irregulares e incompletos,
em que a recorrida não atendeu os requisitos da qualificação
econômica financeira, conforme o art. 31 da Lei 8.666/93 e da
Legislação Contábil em vigor, por não demonstrar
balanço patrimonial, DRE e Livro diário, bem como o
descumprimento da habilitação técnica, item 8.10.3 do Edital,
segundo a Decisão Normativa nº 036/1991, pelo profissional FRANK
DA SILVA COUTINHO, ter uma carga horária de 86 horas em 02
Estados (Ceará e Bahia), inobservando as normas do CONFEA. 

Ao final a recorrente, em obediência às regras do Edital e
da Lei nº 8.666/93, requereu que a empresa seja inabilitada e a
decisão do pregão seja reformada, mediante os argumentos acima
mencionados. 

A empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA apresentou
suas contrarrazões (1126203) afirmando que o Edital não traz
nenhuma exigência a título de comprovação da qualificação
econômico-financeiro, não devendo a empresa ser inabilitada por esta
razão.

Acrescentou que os requisitos foram comprovados nos
termos da lei.

Quanto a habilitação técnica, do funcionário da empresa,
o mesmo apresentou certidões de regularidades do engenheiro
perante a CREA/CONFEA, alegando que não é da competência da
Comissão apurá-las, mas apenas as entidades que regulam a
profissão, porém foi demonstrado a total regularidade da atuação do
profissional.

Por fim, refutou as razões do recurso afirmando que
obedeceu estritamente todos os requisitos exigidos pelo Edital, de
forma a manter a decisão do Pregão Eletrônico nº 62/2022 deste
Tribunal. 

O pregoeiro se manifestou (1127334), conhecendo do
recurso administrativo e negando provimento ao mesmo, mantendo a
decisão de habilitação da empresa recorrida, conforme verificado nos
trechos colacionados abaixo:

 
A intenção de recurso do Recorrente foi embasada
exclusivamente em apontar exigências de
apresentação do Balanço Patrimonial da recorrida,
bem como inconsistências nos atestados de
qualificação técnica, não aponta motivação
relacionada com o tema inexequibilidade de preços,
evento sei nº1126192.
Acerca do assunto, é como se manifesta Joel de
Menezes Niebuhr:
“Os licitantes devem declinar, já na própria sessão,
os motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte,
aos licitantes é vedado manifestar a intenção de
recorrer somente para garantir-lhes a
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disponibilidade do prazo, porquanto lhes é
obrigatório apresentar os motivos dos futuros
recursos. E, por dedução lógica, os licitantes não
podem, posteriormente, apresentar recursos com
motivos estranhos aos declarados na sessão. Se o
fizerem, os recursos não devem ser conhecidos.
…..Sublinhe-se que ao licitante não é permitido
apresentar razões versando outros motivos afora os
indicados por ele na sessão, sob pena de tornar tal
exigência absolutamente vazia. Ora, se ele pudesse
apresentar razões deduzindo outros motivos, a
necessidade de declará-los antecipadamente não
faria sentido. Bastaria declarar quaisquer motivos
durante a sessão e, posteriormente, apresentar
outros.”
Nesse sentido, não deve prosperar a primeira
motivação referente à qualificação econômica-
financeira, sob a alegação do Edital exigir
apresentação de balanço patrimonial, não consta no
rol de documentos habilitatórios, item 8 do referido
diploma legal, evento sei nº 1103706.
O segundo argumento está fundamentado no fato do
licitante apresentar documentos técnicos e seus
respectivos acervos com inconsistências
administrativas perante os conselhos de classe,
apontando normas, resoluções CONFREA, deve-se
observar, subsidiariamente, o que orienta o TCU
quanto às exigências de qualificação técnica
operacional, seguem:
“Acórdão 3963/2009 Segunda Câmara (Relação)
Consulte também a Decisão: Plenário: 431/1997;
os Acórdãos: Plenário: 1945/2006, 1105/2006,
786/2006, 301/2005, 251/2005, 214/2005,
1708/2003, 1467/2003; Primeira Câmara:
2684/2004, 2465/2003; Segunda Câmara:
4070/2009 (Relação), 2231/2006, 577/2006,
628/2005.
Qualificação técnica Licitante interessado no
fornecimento de bens, execução de obras ou
prestação de serviços para a Administração
deverá qualificar-se tecnicamente para
participar de licitações públicas. A
documentação relativa à qualificação técnica
limita-se a:
registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação; • essa comprovação, no caso
de licitações relativas a obras e serviços, dar-
se-á por meio de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, e por meio de
certidões de acervo técnico (CAT);”
Nesse sentido, não é da competência do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas questões
administrativas de Conselhos de Classe, devemos
observar apenas a regularidade das certidões, assim
como foi consignado através de despacho nos autos
do processo que deu origem ao presente certame
pela Unidade Técnica avaliativa da conformidade de
proposta, na íntegra, evento sei nº1114095:
“Ao Pregoeiro. 
 
Em atenção ao Despacho PREG 1112939, a SMR
apresenta a análise da documentação técnica
apresentada pela empresa REFORMAR
ELEVADORES:
 8.10.3. Qualificação técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA comprovando que a empresa possui em seu
quadro técnicos habilitados a executarem os serviços
previstos neste Edital;
A empresa apresentou a certidão exigida na
página 15 do evento 1112926;
 b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente
registrado(s) no CREA da Região, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado para a
qual a empresa e o profissional, que deterá a
responsabilidade técnica desta licitação, tenha
prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto deste Termo, assim
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considerados serviços de manutenção preventiva e
corretiva em elevadores similares aos instalados na
antiga Sede do TRE/AL em quantidade e capacidade,
com duração mínima de 12 meses consecutivos;
A empresa apresentou o documento exigido na
página 02 do evento 1112926;
c) A comprovação de que o profissional faz
parte do quadro de pessoal da CONTRATADA,
nos termos da alínea “a”, supra, deverá ser
feita com a apresentação da cópia da CTPS ou
no caso de sócios, do Contrato Social com
as respectivas alterações.
A empresa apresentou a comprovação de
vínculo não com a CTPS, como exigido no edital,
mas com um contrato de prestação de serviço,
página 18 do evento 1112926. Diante da
divergência citada, devolvo os autos para que o
pregoeiro avalie a possibilidade de aceitação do
documento apresentado pela empresa.
Atenciosamente,”
Considerando ainda o último parágrafo,
apontamento da Unidade Técnica, quanto a
comprovação de vínculo, exigência item 8.10.3, letra
“c”, submetemos à Unidade Jurídica, exarando o
seguinte pronunciamento, evento sei nº 1115940:
“DESPACHO
Maceió, 01 de agosto de 2022.
Senhor Pregoeiro,
Em estrito atendimento ao que requerido, esta
AJ/DG registra que a regra disposta no ITEM
8.10.3, pode ser tranquilamente superada com
a apresentação de contrato de prestação de
serviços de profissional vinculado à empresa.
O ordenamento jurídico permite essa
construção, sendo esse o viés do TCU em
situações que tais, como bem registrado pela
empresa licitante.”
Por fim, apesar de o licitante recorrente não ter
apresentado, em motivação de recurso, a
manifestação sobre a inexequibilidade do preço do
recorrido, deve-se afastar tal argumento,
considerando que o recorrido apresentou contratos
com preços e objeto compatíveis ao licitado no
Pregão 62/2022 TRE/AL, considerando ainda a
orientação do TCU, é ilegal julgar propostas
inexequíveis sem indicação de critérios a serem
usados na análise, com exceção de preços irrisórios
que gera uma presunção absoluta de
inexequibilidade (Acórdão 1620/18- Plenário).
 

Vieram os autos para pronunciamento desta unidade
consultiva.

Era o que havia de essencial a ser relatado. 
O recurso deve ser conhecido, por apresentar todos os

seus pressupostos. 
Quanto ao mérito, os fundamentos apresentados pelo

recorrente não foram suficientes para a demonstração da
necessidade de reforma da decisão. 

Inicialmente, registre-se que é mister a observância do
princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de decisões
em procedimentos licitatórios.

Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
tal ato, a própria autoridade fica subordiada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um
modelo norteaador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão. JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos, 16ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 85.
 

O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se a
habilitação dos concorrentes que não apresentarem os requisitos
estipulados no edital de licitação, como se verifica abaixo, em julgado
do Supremo Tribunal Federal: 
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EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E
DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante
apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou
rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos
princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência.
3. A observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa
para o Poder Público se dá mediante o cotejo
das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na
sua proposta financeira, sob pena de a
Administração não poder exigir-lhe o cumprimento
da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado
provimento ao recurso. (RMS 23640/DF).
 

A mesma interpretação foi assumida em julgados do
Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo: 

 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem
entendeu de forma escorreita pela ausência de
cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o
procedimento licitatório é resguardado pelo
princípio da vinculação ao edital; esta exigência é
expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo
veda à Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê,
conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264),
"a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial
da União do registro do alimento emitido pela
Anvisa", este deve ser o documento apresentado
para que o concorrente supra o requisito
relativo à qualificação técnica . Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra
documentação - protocolo de pedido de renovação de
registro - que não a requerida, não supre a
exigência do edital. Aceitar documentação para
suprir determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o princípio
da igualdade entre os licitantes. (REsp 1178657).
 

Ao contrário sensu, chega-se à conclusão de que não se
pode desabilitar aqueles concorrentes que apresentaram todos os
requisitos estipulados no edital da licitação, sob pena de
desobediência ao princípio em comento. 

Ora, o vencedor da licitação tratada neste feito
demonstrou todos os requisitos exigidos no edital de referência,
sendo portanto regular a decisão de classificação atacada.

No que diz respeito às demais alegações do recorrente,
observa-se que a comprovação de qualificação técnica não era uma
exigência da fase externa do pregão eletrônico.

Entretanto, como bem apontado pelo pregoeiro, ainda
que fosse exigido esse requisito neste momento, verifica-se que a
empresa recorrida possui inscrição no CREA e apresenta as
qualificações necessárias para o cumprimento do objeto licitado.

Finalmente, esta unidade ratifica integralmente o que foi
assentado pelo pregoeiro, em sua manifestação, bem como a sua
sugestão de que seja mantido  o resultado do Pregão Eletrônico nº
62/2022, conforme registrado na Ata da Sessão Eletrônica.

Pelo exposto, esta Assessora Jurídica sugere a Vossa
Excelência que seja conhecido o recurso e, em seguida, negado o seu
provimento.

É o parecer. À consideração superior de Vossa
Excelência.

 
Respeitosamente,
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Marianna Sandes de Albuquerque Moreira
Assessora Consultiva da Presidência

Documento assinado eletronicamente por MARIANNA SANDES DE ALBUQUERQUE
MOREIRA, Assessor(a) Consultivo, em 22/08/2022, 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
1129772 e o código CRC 3B3E5B7E.

0001374-78.2022.6.02.8000 1129772v23

Parecer 1168 (1129772)         SEI 0001374-78.2022.6.02.8000 / pg. 330



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 : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 62/2022. Suporte técnico de Tecnologia da Informação. Recurso.

 

Decisão nº 3582 / 2022 - TRE-AL/PRE/AEP

 

Analiso o teor do Recurso Administrativo (1126197)
registrado pela empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA - EPP, CNPJ
nº 04.72.126/00014-20, que, observado o teor da Decisão (1126190),
cujo mérito declarou vencedor do item 1 do Pregão Eletrônico nº
62/2022, destinado à instalação de manutenção de elevadores, a
empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, sob o CNPJ nº
21.633.171/0001-28.

A recorrente alegou a necessidade da inabilitação da
empresa, por não ter atendido as regras entabuladas no instrumento
convocatório, uma vez que a recorrida não atendeu os requisitos da
qualificação econômica financeira, conforme o art. 31 da Lei
8.666/93 e da Legislação Contábil em vigor, por não demonstrar
balanço patrimonial, DRE e Livro diário, bem como o descumpriu a
habilitação técnica, item 8.10.3 do Edital, segundo a Decisão
Normativa nº 036/1991, já que apontou que o profissional FRANK DA
SILVA COUTINHO labora sob uma carga horária de 86 horas em 02
Estados (Ceará e Bahia), inobservando as normas do CONFEA. Ao
final a recorrente, em obediência às regras do Edital e da Lei nº
8.666/93, requereu que a empresa seja inabilitada e a decisão do
pregão seja reformada, mediante os argumentos acima
mencionados. 

Em contrarrazões (1126203), a empresa REFORMAR
ELEVADORES LTDA asseverou que o Edital não consigna qualquer
exigência a título de comprovação da qualificação econômico-
financeiro, não devendo a empresa ser, por essa razão, inabilitada.
Acrescentou ainda que os requisitos editalícios foram
exaustivamente comprovados nos termos da lei.

Quanto a habilitação técnica do funcionário da empresa,
o mesmo apresentou certidões de regularidades perante a
CREA/CONFEA, bem como apontou que não integra as atribuições
da Comissão apurá-las, mas apenas as entidades que regulam a
profissão. Contudo, constata-se demonstrada a total regularidade da
atuação do profissional.

O Senhor Pregoeiro, em arremate (1127337), negou
provimento ao Recurso e dirigiu, por isso, o feito a esta Presidência
para o imprescindível aquilatar das razões do recurso.

 
 
Decido.
 
Uma vez que constato, como presentes, os necessários

pressupostos recursais, passo à análise do mérito do instrumento de
irresignação.

Como resta devidamente esclarecido tanto pela análise
dos autos quanto pelos apartes do Senhor Pregoeiro e da Assessoria
Consultiva desta Presidência, ausente, dentre as razões registradas
pela recorrente, qualquer efetiva alegação ou fundamento que se
preste a ensejar a reforma da decisão exarada pelo Senhor Pregoeiro.

Partindo desse primado, tenho como essencial reforçar
que certames similares são sempre regidos pelo Princípio da
Vinculação ao Ato Convocatório. Consectário da filologia legal, são
robustos os arestos judicais que corroboram a supremacia do
instrumento convocatório, prevalecendo pelas demais decisões as
que seguem:
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EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua
proposta financeira sem assinatura ou rubrica,
resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos
princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência.
3. A observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa
para o Poder Público se dá mediante o cotejo
das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do
licitante na sua proposta financeira, sob pena
de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
5. Negado provimento ao recurso. (STF, RMS
23640/DF).
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma escorreita pela
ausência de cumprimento do requisito
editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da
vinculação ao edital; esta exigência é expressa
no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital
prevê, conforme explicitado no acórdão
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do
registro do alimento emitido pela Anvisa", este
deve ser o documento apresentado para que o
concorrente supra o requisito relativo à
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio,
se a empresa apresenta outra documentação -
protocolo de pedido de renovação de registro -
que não a requerida, não supre a exigência do
edital. Aceitar documentação para suprir
determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o princípio
da igualdade entre os licitantes. (STJ, REsp
1178657).

 
 
É determinante, pois, a ilação de que a decisão do Senhor

Pregoeiro não merece reparos, uma vez que a empresa vencedora
satisfez todos os requisitos legais e que a própria recorrente, por sua
vez, não logrou demonstrar as exigências mínimas para a sua própria
habilitação.

Demais disso, há que se reconhecer que a comprovação
da qualificação técnica não integrava, como exigência, o instrumento
de convocação do pregão eletrônico. Ainda assim, como bem
apontado pelo pregoeiro, a recorrida encontra-se devidamente
inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA,
além de constar, nos autos, todas as qualificações necessárias para
habilitação ao objeto licitado.

Isso posto, conheço do recurso para, tão só, negar-lhe
seguimento. Por consequência, ante a incidência, aos autos, dos
artigos 13, inciso V, e 45, ambos do Decreto nº 10.024/2020,
determino a adjudicação do seu o objeto e, a seguir, a homologação
do presente procedimento licitatório.
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Siga o feito, enfim, à Secretaria de Administração para
que haja a ciência dos interessados e adoção das demais
providências necessárias à sua evolução.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/08/2022, às 18:32, 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
1131075 e o código CRC 806D5A55.

0001374-78.2022.6.02.8000 1131075v2
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DA AUT. COMPETENTE:
Mantenho a decisão do pregoeiro. Decisão nº 3582 / 2022 - TRE-AL/PRE/AEP

Analiso o teor do Recurso Administrativo (1126197) registrado pela empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA - EPP,
CNPJ nº 04.72.126/00014-20, que, observado o teor da Decisão (1126190), cujo mérito declarou vencedor do item
1 do Pregão Eletrônico nº 62/2022, destinado à instalação de manutenção de elevadores, a empresa REFORMAR
ELEVADORES LTDA, sob o CNPJ nº 21.633.171/0001-28.

A recorrente alegou a necessidade da inabilitação da empresa, por não ter atendido as regras entabuladas no
instrumento convocatório, uma vez que a recorrida não atendeu os requisitos da qualificação econômica financeira,
conforme o art. 31 da Lei 8.666/93 e da Legislação Contábil em vigor, por não demonstrar balanço patrimonial,
DRE e Livro diário, bem como o descumpriu a habilitação técnica, item 8.10.3 do Edital, segundo a Decisão
Normativa nº 036/1991, já que apontou que o profissional FRANK DA SILVA COUTINHO labora sob uma carga
horária de 86 horas em 02 Estados (Ceará e Bahia), inobservando as normas do CONFEA. Ao final a recorrente, em
obediência às regras do Edital e da Lei nº 8.666/93, requereu que a empresa seja inabilitada e a decisão do pregão
seja reformada, mediante os argumentos acima mencionados. 

Em contrarrazões (1126203), a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA asseverou que o Edital não consigna
qualquer exigência a título de comprovação da qualificação econômico-financeiro, não devendo a empresa ser, por
essa razão, inabilitada. Acrescentou ainda que os requisitos editalícios foram exaustivamente comprovados nos
termos da lei.

Quanto a habilitação técnica do funcionário da empresa, o mesmo apresentou certidões de regularidades perante a
CREA/CONFEA, bem como apontou que não integra as atribuições da Comissão apurá-las, mas apenas as
entidades que regulam a profissão. Contudo, constata-se demonstrada a total regularidade da atuação do
profissional.

O Senhor Pregoeiro, em arremate (1127337), negou provimento ao Recurso e dirigiu, por isso, o feito a esta
Presidência para o imprescindível aquilatar das razões do recurso.

Decido.

Uma vez que constato, como presentes, os necessários pressupostos recursais, passo à análise do mérito do
instrumento de irresignação.

Como resta devidamente esclarecido tanto pela análise dos autos quanto pelos apartes do Senhor Pregoeiro e da
Assessoria Consultiva desta Presidência, ausente, dentre as razões registradas pela recorrente, qualquer efetiva
alegação ou fundamento que se preste a ensejar a reforma da decisão exarada pelo Senhor Pregoeiro.

Partindo desse primado, tenho como essencial reforçar que certames similares são sempre regidos pelo Princípio da
Vinculação ao Ato Convocatório. Consectário da filologia legal, são robustos os arestos judicais que corroboram a
supremacia do instrumento convocatório, prevalecendo pelas demais decisões as que seguem:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura
ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da
proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura
ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento
da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. (STF, RMS 23640/DF).

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal
de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o
procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41
da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no
Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado para
que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta
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outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência
do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. (STJ, REsp
1178657).

É determinante, pois, a ilação de que a decisão do Senhor Pregoeiro não merece reparos, uma vez que a empresa
vencedora satisfez todos os requisitos legais e que a própria recorrente, por sua vez, não logrou demonstrar as
exigências mínimas para a sua própria habilitação.

Demais disso, há que se reconhecer que a comprovação da qualificação técnica não integrava, como exigência, o
instrumento de convocação do pregão eletrônico. Ainda assim, como bem apontado pelo pregoeiro, a recorrida
encontra-se devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, além de constar, nos
autos, todas as qualificações necessárias para habilitação ao objeto licitado.

Isso posto, conheço do recurso para, tão só, negar-lhe seguimento. Por consequência, ante a incidência, aos autos,
dos artigos 13, inciso V, e 45, ambos do Decreto nº 10.024/2020, determino a adjudicação do seu o objeto e, a
seguir, a homologação do presente procedimento licitatório.

Siga o feito, enfim, à Secretaria de Administração para que haja a ciência dos interessados e adoção das demais
providências necessárias à sua evolução.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Voltar  Fechar
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2022

 
Às 14:04 horas do dia 31 de agosto de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00062/2022,
referente ao Processo nº 0001374-78.2022, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 
 
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 
 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

 
Item: 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas
Descrição Complementar: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a
reposição de peças novas e originais, durante o período de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.702,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: REFORMAR ELEVADORES LTDA , pelo melhor lance de R$ 6.600,0000 .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 31/08/2022
14:04:19

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:
21.633.171/0001-28, Melhor lance: R$ 6.600,0000, Motivo: De acordo com a Decisão nº
3582/2022 - da Presidência, proferida no Processo SEI 0001374-78.2022.6.02.8000, doc.
1131075.

Fim do documento
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00062/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas
Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma /
Escadas

UNIDADE 1 R$
19.702,8400

R$
6.600,0000

R$
6.600,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador abaixo
descrito, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme as exigências contidas neste Termo.
Garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado na antiga sede deste Tribunal, proporcionando condições ideais de
funcionalidade e segurança nos deslocamentos, levando em consideração o respeito aos requisitos de acessibilidade previstos
principalmente na Recomendação nº 27/2022 - CNJ.

Total do Fornecedor: R$
6.600,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
6.600,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Ao Sr. Pregoeiro para providenciar a lista de

verificação necessária à análise de conformidade legal do
procedimento, como medida preparatória à homologação do
certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2022, 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
1138981 e o código CRC 7D6A3471.

0001374-78.2022.6.02.8000 1138981v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5736 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1112920

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 1114095

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1126131 E 1139855

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1126131 E 1139855

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1126131 E 1139855

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1126131 E 1139855

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG: 1126131 E 1139848 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1126131 E 1139855

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1126187

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1126123

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1140071

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1140072

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1140076

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1140081

RELATÓRIO DE CREDENCIAMENTO: 1126131

REGISTRO COMERCIAL: 1126123

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1126128

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1139940 E 1139948

CONSULTA CONSOLIDADA: 1126128

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1126131

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1126131

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 1126131 E 1139847

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1126128

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1139943 E 1139950

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  

INTENÇÃO DE RECURSO: 1126195

RAZÕES DE RECURSO: 1126197

CONTRARRAZÕES DE RECURSO: 1126197

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1126197

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

X   

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias? X   

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

X   
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?  X DECISÃO DO PREGOEIRO: 1127337

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

X   

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

X  DECISÃO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRE/AL: 1131075

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes? X  

PUBLICIDADE DOS ATOS DEVIDAMENTE PUBLICADO NO
PORTAL COMPRASNET NO PRAZO DETERMINADO EM
LEGISLAÇÃO CORRELATA, DECISÃO DO PREGOEIRO E
PRESIDÊNCIA TRE/AL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
AOS ITENS 25 E 27 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  ADJUDICAÇÃO AUTORIDADE GESTORA: 1138978

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

X  EVENTO: 1138978 (TERMO DE JULGAMENTO)

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1112922

Resultado Fornecedor: 1138979

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/09/2022, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139829 e o código CRC 1278EA24.
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Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa
Identificação

CNPJ: 21.633.171/0001-28 Inscrição Estadual: 189.540.571 ME 

Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA  

Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE

Endereço

Logradouro: AVENIDA LAURO DE FREITAS

Número: 142 Complemento: ANDAR:1;SALA:E 06;:GAL. PANVICOM CENTER

Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 45000-230

Município: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA

Telefone: (77) 92011287 E-mail: WAGNER@REFORMACELELEVADORES.COM.BR

Referência: Localização: ZONA URBANA

 
Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 14/01/2022

Atividade Econômica Principal:

4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

Atividade Econômica Secundária

3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

  -  ESTABELECIMENTO FIXO

  -  INTERNET

  -  PORTA A PORTA, POSTOS MÓVEIS OU POR AMBULANTES

  -  TELEVENDAS

  -  ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO Data desta Situação Cadastral: 17/05/2022

Endereço de Correspondência
Endereço: AVENIDA LAURO DE FREITAS Complemento: ANDAR 1 SALA E 06 GAL. PANVICOM CENTER

Referência: Número: 142

Bairro: CENTRO CEP: 45000230

Município: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA

Informações do Contador
Classificação CRC: Profissional CRC: 23462 -BA Tipo CRC: Originario

Nome: ROSANIA NASCIMENTO DO CARMO

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional CRC: Tipo CRC: Originario

Nome: 

Endereço

Endereço: AVENIDA CENTENARIO ANDAR 1

Número: 132 Bairro: CENTRO Município: VITORIA DA
CONQUISTA UF: BA

Referencia: CEP: 45000765
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Telefone: (77)
88284508

Celular: (77)
88390122 Fax: () E-

mail: DOCARMOCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Nota:   Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco

Data da Consulta: 01/09/2022
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 01/09/2022 13:00

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20224071097

RAZÃO SOCIAL

REFORMAR ELEVADORES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189.540.571

CNPJ

21.633.171/0001-28

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 01/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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 02/11/2022
FGTS 14/09/2022
Trabalhista Validade: 30/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 23/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 01/09/2022 12:55 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/09/2022 às 13:40) 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 031.688.045-09.

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 

6310.E099.8A79.6457 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/09/2022 as 13:40:57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: MICHELLE TRINDADE SANTOS 
 
CPF/CNPJ: 031.688.045-09 
 
 

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 13:39:28 do dia 01/09/2022, 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: DE0M010922133928 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/09/2022 às 13:41) 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 791.418.975-87.

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 

6310.E0B6.AFFC.F486 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/09/2022 as 13:41:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: WAGNER ALVES DOS SANTOS 
 
CPF/CNPJ: 791.418.975-87 
 
 

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 13:40:09 do dia 01/09/2022, 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: O1SL010922134009 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 170075 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - BA
Data Aplicação: 30/06/2022
Número do Processo: 10580.100126/2022 Número do Contrato: 09/2021
Descrição/Justificativa: De acordo com o item 20.2.1 do Edital de licitação, DEFIRO

PARCIALMENTE o recurso para aplicar a pena de advertência, tendo em vista
o lastro temporal em que a contratada fez a entrega dos documentos  exigidos
no Edital, Termo de Referência e Contrato.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Data Aplicação: 06/04/2021
Número do Processo: 23633/2020 Número do Contrato: 34/2020
Descrição/Justificativa: Aplica a penalidade de ADVERTÊNCIA, nos termos dos subitens 4.5, 8.6 e 8.8

do Termo de Referência anexo ao Contrato nº 34/2020.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 20/06/2022
Data Aplicação: 20/06/2022
Número do Processo: 23533018059202255 Número do Contrato: 11/2021
Descrição/Justificativa: ATRASO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE

ELEVADORES

Ocorrência 3:

Emitido em: 01/09/2022 14:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 01/09/2022 14:24 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 01/09/2022 14:24 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Vitória da Conquista / Bahia
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

3557
Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta -
Cargas / Plataforma / Escadas

Ativo

Emitido em: 01/09/2022 14:24 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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 : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1363 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 62/2022, objetivando a
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1139829.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet - 1107707

DOU - 1105354

Portal - 1105391

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet - 1107707

DOU - 1105354

Portal - 1105391

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

12/07/2022 (Comprasnet)

14/07/2022 (DOU)

14/07/2022 (Portal)

Ata Pregão
62/2022 (1126190) -
27/07/2022.

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
62/2022 (1126190)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação -

 1138978

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM Termo Resultado por

fornecedor - 1138979

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido na
Informação 5736 -
 1139829

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 1139829
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9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1139829

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 1114095

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU:  1139943 e 1139950

CADIN: 1126187

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5736 -
 1139829

 

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui
pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 62/2022, que visa a
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais,
conforme relatório Resultado por Fornecedor (1138979),
tendo como licitante vencedora a Empresa REFORMAR
ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
21.633.171/0001-28, pelo melhor lance no valor total de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/09/2022, às 18:57, 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
1141756 e o código CRC 4981A437.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 62/2022, objetivando a
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, incluindo a reposição de peças novas e originais.

Por conduto do Parecer AJ-DG nº 1363/2022 (1141756), a
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão,
na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 62/2022, que visa a contratação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo
a reposição de peças novas e originais, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (1138979), tendo como licitante vencedora a
Empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 21.633.171/0001-28, pelo melhor lance no valor total de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/09/2022, às 19:20, 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
1141848 e o código CRC A3DB2B5A.
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PROCESSO : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Manutenção preventiva e corretiva de elevador.

 

Decisão nº 3869 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 1363/2022 (1141756), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2022, cujo
objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas e
originais, conforme especificações descritas no Termo de Referência
(1078971), aprovado pela Secretaria de  de
Administração, adjudicado à empresa REFORMAR ELEVADORES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.633.171/0001-28,  pelo melhor
lance no valor total por fornecedor de R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais), em conformidade com o Resultado por
Fornecedor (1138979).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/09/2022, às 18:28, 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
1142911 e o código CRC 3974C771.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2022

 
Às 18:56 horas do dia 07 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001374-78.2022,
Pregão nº 00062/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas
Descrição Complementar: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a
reposição de peças novas e originais, durante o período de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.702,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: REFORMAR ELEVADORES LTDA , pelo melhor lance de R$ 6.600,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/08/2022
14:04:19 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: REFORMAR ELEVADORES LTDA,
CNPJ/CPF: 21.633.171/0001-28, Melhor lance: R$ 6.600,0000, Motivo: De acordo
com a Decisão nº 3582/2022 - da Presidência, proferida no Processo SEI 0001374-

78.2022.6.02.8000, doc. 1131075.

Homologado 07/09/2022
18:56:35

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, 07 de setembro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

consolidar a minuta contratual e posterior remessa à COFIN,
para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/09/2022, 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
1145095 e o código CRC 0913C625.

0001374-78.2022.6.02.8000 1145095v1
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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 05302022090900187
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0009089-15.2022.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 12.005.11.2022 à Ata
de Registro de Preços nº 12.005.10.2022; 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: E.R. SOLUÇÕES INFO R M ÁT I C A
LTDA, CNPJ nº 05.778.325/0001-13; Objeto: substituição de modelo do notebook indicado
na proposta comercial; Fundamento Legal: art. 65, inciso I alínea "a" da Lei nº 8.666/93;
Data de assinatura: 05/09/2022; Vigência: a partir de sua assinatura; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 018/2022-RP; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Dra. Marisa
Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente, 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, Dra. Monique Marchioli Leite, Juíza
Federal Diretora do Foro e, pela Fornecedora, o Sr. George Eduardo Saliby, Diretor
Comercial e o Sr. André Luís Machado Pelicioni, Diretor Administrativo.

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 37/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
0014731-66.2022. , publicada no D.O.U de 01/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Registro de preços para aquisição de Mobiliário Padronizado para Gabinete de
Desembargador Federal e outros ambientes de trabalho. Novo Edital: 09/09/2022 das
08h00 às 11h59 e de12h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 22 Andar,
Conjunto 228 Bela Vista - SAO PAULO - SPEntrega das Propostas: a partir de 01/09/2022 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/09/2022, às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeira Substituta

(SIDEC - 08/09/2022) 090029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2022

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 2036-
19.2022.4.05 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos profissionais de
Arquitetura e Engenharia para elaboração dos projetos básicos e executivos e planilhas
orçamentárias de referência para a reforma do prédio da Ampliação do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2022) 090031-00001-2022NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 50/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 50/2022
(PAV SEI nº 0004844-94.2022.4.05.7000) - Aquisição de 01 (um) Veículo de representação
(híbrido) para compor a frota do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5, nos termos
da Resolução nº 736/2021, do Conselho da Justiça Federal - restou fracassado, tendo em
vista que a única proposta apresentou um valor final superior ao limite máximo permitido
no instrumento convocatório para contratação.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2022) 090031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 2036-19.2022.4.05. Objeto: Contratação de serviços técnicos
profissionais de Arquitetura e Engenharia para elaboração dos projetos básicos e
executivos e planilhas orçamentárias de referência para a reforma do prédio da
Ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 09/09/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
22/09/2022 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 - 08/09/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2022 - UASG 070002

Nº Processo: 0002209-93.2022.6.01.8000.
Pregão Nº 21/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 18.765.432/0001-59 - W. O. PEREIRA - EIRELI. Objeto: Contratação dos
serviços de transporte de pessoas e materiais, por meio de locação mensal de veículos
automotores, com motoristas, visando atender com celeridade às demandas oriundas
desta justiça especializada, principalmente as derivadas do período eleitoral de 2022
(1º e 2º turnos), inclusive em deslocamentos intermunicipais.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/08/2022 a 29/10/2022.
Valor Total: R$ 43.000,00. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0001995-75.2022.6.02.8000;
O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do TRE/AL, em 07/09/2022,

RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de
Licitação, objetivando a contratação direta da empresa PARANAÍBA REDE ELÉTRICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 40.854.018/0001-75, com vistas à aquisição de material elétrico
para as Eleições 2022; e AUTORIZOU a contratação, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da
Lei nº 8.666/1993; Valor total: R$ 30.687,00 (trinta mil, seiscentos e oitenta e sete
reais).

Maceió/AL, 8 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 10-B/2022; Proc. SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000; PE nº
48/2022; 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:
08/09/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
subitem, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente
(consultar o PE nº 48/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços); G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA, CNPJ
02.606.231/0001-79, Item 02, subitem 03, DELL, unidade 20, R$ 15.963,54, R$
319.270,80.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 10-A/2022; Proc. SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000; PE nº 48/2022;
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: 08/09/2022; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos, a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, subitem, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor
total, respectivamente (consultar o PE nº 48/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência
- Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ 05.778.325/0005-47, Item 01, subitem 01, LENOVO, unidade 280, R$ 9.200,00, R$
2.576.000,00; subitem 02, LOGITECH, unidade, 120, R$ 833,30; 99.996,00.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Termo de Cooperação nº 04/2022; Processo TRE/AL nº 0007754-
66.2022.6.02.8502; Partes: União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDUC, CNPJ nº
12.200.218/0001-79; Objeto: regular as relações entre a Secretaria de Estado de Educação
de Alagoas e o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na realização de atividades
pedagógicas que almejam a inclusão social, política e econômica e o despertar da
consciência cívica, num contexto social e interdisciplinar, de alunos e alunas matriculadas
no âmbito das escolas da rede de ensino do Estado de Alagoas; Vigência: 5 (cinco) anos,
a partir de sua publicação; Assinatura: 31/08/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022

Processo Administrativo SEI nº 0001374-78.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

homologou, em 07/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2022, que tem por
objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador,
incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme especificações descritas no
Termo de Referência, adjudicado à empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 21.633.171/0001-28, pelo valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais); e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 8 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00007/2019 publicado no D.O de 2019-04-02, Seção 3.
Onde se lê: N° PROCESSO: 00017.076920/1860-28. . Leia-se: N° PROCESSO: 0001707-
69.2018.6.02.

(COMPRASNET 4.0 - 22/08/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00024/2021 publicado no D.O de 2021-12-03, Seção 3.
Onde se lê: Assinatura: 18/11/2021. . Leia-se: Assinatura: 17/11/2021. Onde se lê: N°
PROCESSO: 0001950-08.2021.6.02.8000. . Leia-se: N° PROCESSO: 0001950-08.2021.6.02.

(COMPRASNET 4.0 - 03/08/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00006/2022 publicado no D.O de 2022-03-03, Seção
3. Onde se lê: Valor Total: R$ 606.119,08. Leia-se: Valor Total: R$ 608.103,88.

(COMPRASNET 4.0 - 28/07/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007606-43.2021. Objeto: Registro de Preço para aquisição
eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w),
necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais
da capital e do interior, conforme especificações descritas no edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 09/09/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
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z̀ NĉbWXYRZ[RZv]̂\RZ[PZ�R_RcReWXYRZURZxM�

j~QQa\S}}aP\�̀ \̂W=̂U=eR]=NV}̂_aVPU\W}O\a}]̂\̀Wĉ�W}̂U[Pg=O\a�
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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 setembro de 2022.

À COFIN,

Para emissão da competente nota de empenho, conforme despacho GSAD 1145095,
informando que foi reservado o n° 45/2022, para o Contrato minutado nos autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 09/09/2022, às 14:56, 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
1146699 e o código CRC 49703EE1.

0001374-78.2022.6.02.8000 1146699v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 554/2022 - RO 1251
PE 170/2022 (1092017) ANULADO PARA EMISSÃO DO EMPENHO.

Observação:

MENSAL   (Global R$ 6.600 / 12 meses = R$ 550,00/mês)     INÍCIO
inclusive           FIM          Quant Dias     Valor Unitário dia          Total
                                                                R$ 550,00                                                   
   13/9/2022          31/12/2022           108                  R$ 18,33            R$ 1.980,00

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 12/09/2022, às 17:47, 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
1148788 e o código CRC A76972BC.
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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 setembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1148788),

registro minha assinatura no empenho 2022NE554, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/09/2022, às 18:32, 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
1148887 e o código CRC BE53C7D8.

0001374-78.2022.6.02.8000 1148887v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/09/2022 19:37
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 554

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

12/09/2022 Global 0001374-78.2022.6.02 - 1.980,00

21.633.171/0001-28 REFORMAR ELEVADORES LTDA

22CT0045. Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador.
SEI 0001374-78.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PRESIDENTE TANCREDO NEV 86 SALA: 303; EDIF: CENTRO

CEP

45000-902

Município

VITORIA DA CONQUISTA BA

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

12/09/2022 19:37:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/09/2022 19:37
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.980,00

Total da Lista

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

001 1.980,00Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador, pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças
novas e originais, conforme as exigências contidas no Termo de
Referência (1078971). Garantir o perfeito funcionamento do elevador
instalado na antiga sede deste Tribunal, proporcionando condições
ideais de funcionalidade e segurança nos deslocamentos, levando em
consideração o respeito aos requisitos de acessibilidade previstos
principalmente na Recomendação nº 27/2022 - CNJ.  Resultado por
Fornecedor (1138979). Decisão nº 3869 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES.
Valor mensla: R$ 550,00. Empenho correspondente ao período de 13/9 a
31/12/22.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/09/2022 Inclusão 1,00000 1.980,0000 1.980,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

12/09/2022 19:37:42

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

12/09/2022 18:29:46

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

12/09/2022 19:37:42
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do respectivo

termo contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2022, às 20:20, 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
1148979 e o código CRC 8AC21727.

0001374-78.2022.6.02.8000 1148979v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº 45/2022 
PA SEI nº 0001374-78.2022.6.02.8000 
 Página 1 

 

MINUTA 

 

Contrato nº 45/2022 

Processo nº 0001374-78.2022.6.02.8000 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, 

CELEBRADO COM A EMPRESA 

REFORMAR ELEVADORES LTDA. 

 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 

Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 

Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 

inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa 

REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ nº 21.633.171/0001-28, situada na Av. Lauro de 

Freitas, nº 142, Sala E06, Centro – Vitória da conquista/BA, Telefone: (77)3202-5080 – Fax: 

(77) 3202-5080 – Celular: (77) 99201-1287, e-mail: contato@reformacelelevadores.com.br, 

daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Wagner Alves dos 

Santos, Sócio administrador, portador do RG nº 09215768-89,  resolvem celebrar o presente 

contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, 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 62/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

   

   Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 

10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº 45/2022 
PA SEI nº 0001374-78.2022.6.02.8000 
 Página 2 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 

e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11  

de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, 

bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 

disponível no site www.tre-al.gov.br.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

 Este contrato tem por objeto a contratação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva de elevador pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de 

peças novas e originais, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico 

nº 62/2022 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preventiva ou 

corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, regulagens, limpezas, ajustes e reparos 

necessários, incluindo a substituição de qualquer parte/peça eletrônica, mecânica, hidráulica ou 

de acabamento, sem exceção; essa substituição será realizada numa base de troca por outra 

nova e original, de forma a manter as características originais dos elevadores, tornando-se a 

parte substituída propriedade da CONTRATADA; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da 

CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário 

ao trabalho, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, fluídos de 

arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas da empresa 

contratada; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o 

serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL atestará na 

forma e prazo estabelecidos em legislação específica, a execução e conclusão do serviço 
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prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela 

CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer 

procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, 

conservando-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas 

específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu bom 

funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão executados mensalmente, mediante 

prévio agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos; 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados por 

técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o expediente deste 

Tribunal, sob supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE; 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos componentes 

elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções 

necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento do elevador; 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva em 

todos os componentes do elevador, entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos eletrônicos e 

demais componentes dos armários de comando seletor, redutor, polia, rolamento, mancais de 

motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita, pick-up, cavaletes, interruptores 

e indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, 

para-choques, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores 

elétricos em geral, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e 

demais equipamentos, casas de máquinas e poço, procedendo às verificações, regulagens, 

ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções, a fim de proporcionar funcionamento perfeito, 

econômico e seguro do equipamento; 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA deverá 

elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a Administração nomear 

como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de todos os itens que compõem 

o elevador e atual situação, devendo ser informado também a data de realização da 
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manutenção, situação operacional do elevador, itens com defeito, peças e materiais substituídos, 

identificação do técnico que realizou a manutenção, horário inicial e final do serviço e data de 

execução; 

 

PARÁGRAFO OITAVO - As peças de reposição utilizadas na manutenção preventiva serão 

fornecidas pela empresa a ser contratada; 

 

PARÁGRAFO NONO - A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em 

intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as 

verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para mantê-los 

em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança; 

 

PARÁGRAFO DEZ - A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a sexta-feira, no 

horário no horário das 8 horas até às 18 horas. 

 

PARÁGRAFO ONZE - A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência corretiva e 

de plantão por meio do envio de profissional técnico à antiga Sede deste Tribunal, a pedido da 

CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras providências, tantas vezes quantas forem 

necessárias, preenchendo na ocasião Ordem de Serviço onde deverá constar dados gerais como: 

marca, modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, relação de peças 

substituídas, data e horário inicial e final do serviço, além da identificação do técnico que 

prestou o atendimento, sendo que uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o 

fiscal designado por este Tribunal; 

 

PARÁGRAFO DOZE - Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre quando 

solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da constatação de mau 

funcionamento dos elevadores, e consistirão de todos os procedimentos necessários a colocá-los 

em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças, 

ajustes e reparos, em consonância com os manuais e normas técnicas específicas, além das 

descritas neste Termo; 
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PARÁGRAFO TREZE - Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser nova, 

original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses; 

 

PARÁGRAFO CATORZE - A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos 

chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para manutenção 

preventiva; 

PARÁGRAFO QUINZE - Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo 

TRE/AL quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal especificado nos manuais 

técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos; 

 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de segunda 

a sexta-feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do Tribunal, para 

recolocação do equipamento em funcionamento normal ou outras providências. Os chamados 

deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a solicitação técnica que será feita por 

telefone ou email. Independentemente do defeito, a regularização deverá ocorrer em até 12 

(doze) horas, contadas a partir da comunicação da inoperância; 

 

PARÁGRAFO DEZESSETE - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação no 

prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar o elevador em funcionamento em prazo 

não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento das 12 (doze) horas iniciais, 

se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa por outra similar, desde que 

afastados os riscos de agravamento posterior do problema ou de diminuição da vida útil do 

elevador e asseguradas a segurança do pessoal e das instalações do CONTRATANTE; 

 

PARÁGRAFO DEZOITO - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA de 

tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do atendimento. No 

relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não acarretará qualquer espécie 

de risco ao elevador e à CONTRATANTE, deverá constar a justificativa para o procedimento 

adotado, bem como a previsão de retorno dos elevadores às suas características originais, cujo 

prazo máximo fica desde já estipulado em 07 (sete) dias, quando só então o serviço será dado 

por concluído; 
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PARÁGRAFO DEZENOVE - Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de segunda 

a sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos sábados, domingos e 

feriados em período integral, para normalização inadiável do funcionamento do elevador, 

aplicando todo o material necessário e existente em estoque de emergência; caso haja a 

necessidade de utilização de componente não existente em estoque de emergência e/ou 

serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-se-á a partir do primeiro dia útil 

subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horário normal de atendimento. Os 

chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas após a solicitação de assistência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 6.600,00 (seis mil e 

seiscentos reais),  considerando o valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e o 

período previsto para vigência contratual de doze meses. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos preços acima já estão incluídos os custos com a eventual 

reposição de peças novas e originais, que serão suportados pela contratada. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 

necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de ordem 

bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez) dias úteis, e 

devidamente atestada pelo fiscal designado. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 

penalidades eventualmente aplicadas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 

fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 

documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 

Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre 

o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

 

PARÁGRAFO QUINTO  - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 

pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

         365                             365 

 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como 

fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
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Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

PARÁFRAGO SEGUNDO - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços através de seus servidores nomeados, podendo para isso: 

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do serviço; 

b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscalização 

dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do 

escopo contratado; 

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de funcionário 

(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que não 

estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou 

coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a 

fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, baseado 

nos dispositivos contratuais e legais; 

d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o serviço em 

conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL atestará, na 

forma e prazo estabelecidos em instrumento específico, a execução e conclusão 

do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão 

dadas por concluídas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 

  

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao 

PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica) . 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 

dotações orçamentárias respectivas. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 7 

(sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos; 

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

empreendidos pelo TRE/AL; 

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 

que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências 

do TRE/AL; 

f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter 

uma operação correta e eficaz; 

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu 

estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los; 

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao à 

CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à qualidade 

dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramentas 

recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as manutenções 
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preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças conforme as normas 

estabelecidas pelo fabricante; 

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitarem de substituição; 

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente 

de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, 

adequados e necessários à consecução dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem 

quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos 

materiais, produtos e equipamentos empregados; 

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou 

inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e 

apresentando solução técnica para sua correção; 

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a 

prestação dos serviços; 

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador; 

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das peças 

de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses; 

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa 

responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços referenciados neste 

projeto; 

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da remessa e 

devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependências ou de 

terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias, alimentação, etc., 

necessárias à conclusão dos serviços prestados; 

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., que 

será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, adequadamente, a 
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respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido imediatamente após a execução dos 

serviços; 

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 

Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário 

estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE; 

u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer trabalho 

inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito funcionamento dos 

elevadores ou na rotina do TRE/AL; 

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 

impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato e em comum 

acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços, observados em 

qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos neste Termo; 

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 

eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracterize 

modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para prévia 

aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e documentos técnicos 

(laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da 

atualização sugerida; 

y) Priorizar, na execução dos serviços, a contratação de mão de obra local e 

aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, 

no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade do equipamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade 

ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais utilizados nos 

serviços:  

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos; 

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos; 

c) Maior vida útil; 
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d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem; 

e) Geração de menor volume de resíduos; 

f) Eficiência energética; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação 

final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como: 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 

licenciado;  

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 

licenciados; 

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, 

poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 

esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em 

áreas sujeitas à inundação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 

presente contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 

vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo 

se documentalmente autorizado pela Administração. 

 

PARÁGRAFO QUINTO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 

contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto 

no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 

 São Obrigações do Contratante: 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, o qual deverá informar nos 

autos do correspondente Processo Administrativo as falhas detectadas, comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 

legais exijam medidas corretivas; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acordo com as 

cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal. 

 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 

 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, com 

duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal 

estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após 

findo contrato/prorrogação anterior em vigência e sua publicação do seu extrato no Diário Oficial 

da União. 

 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 

das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 
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III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 

sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 

competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 

prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 

cominações legais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente 

com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções: 

a)  Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite de 10% 

(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
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irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 

de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas. 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 

será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência 

e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 

reais e comprovados. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 

total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 

documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos 

de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 

ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 

descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 

8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 

PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 

imposta ao licitante contratado. 

 

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 

multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice 

utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 

PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 

publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 

Alagoas. 

 

PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 

contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 

da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 

PARÁGRAFO CATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 

advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 

União. 

 

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da variação 

do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo de, 

observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores praticados no 

mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

   

 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 

estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 1112922), constantes no 

procedimento administrativo nº 0001374-78.2022.6.02.8000 

 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 

forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 

as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

  

                         E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 

representantes a seguir: 
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 

 

 

 

Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 

 

 

 

 

Pela Empresa 

                                              Wagner Alves dos Santos 

                                                     Representante  
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À AJ/DG,
Para análise de minuta de contrato (manutenção de

elevadores).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/09/2022, às 22:02, 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
1151343 e o código CRC C8CF2625.

0001374-78.2022.6.02.8000 1151343v1
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PROCESSO : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇO MANUTENÇÃO ELEVADORES. REFORMAR ELEVADORES LTDA.

 

Parecer nº 1446 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO
 
Foram encaminhados os autos para análise de

minuta de contrato (1151342), a qual visa a contratação da
Empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA., inscrita no CNPJ
n º 21.633.171/0001-28, para a prestação de serviços de
manutenção 
este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, nas condições e especificações descritas no edital
do Pregão Eletrônico nº 62/2022 (1103706) e seus anexos, por
ter sido vencedora da licitação, com valor global estimado
para o contrato de R$ 6.600,00 (seis mil e 
considerando o valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais) e o período previsto para vigência contratual
de doze meses, prorrogável nos limites legais, nos termos da
proposta anexada no evento SEI nº 1112922.

 
Em complemento à análise da contratação realizada

no Parecer 907 (1098840), no qual se opina pela legalidade da
contratação pretendida, vêm os autos a esta Assessoria
Jurídica para análise da Minuta de Contrato (1151342),
elaborada pela SLC.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os Órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."
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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, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
Cláusula Primeira da minuta do contrato (1151342).

 
3. DA MINUTA CONTRATUAL

 

A minuta contratual (1151342) ora analisada atende
às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: o objeto e seus elementos característicos, o
regime de execução, o preço e as condições de pagamento, a
vigência, o crédito pelo qual correrá a despesa, 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.

 
A referida minuta já havia sido devidamente

analisada por esta Assessoria, por conduto do Parecer 907
(1098840), quando da análise da minuta do edital do pregão
eletrônico, tendo a SLC realizado as devidas adequações para
a empresa vencedora do certame. Logo, tem-se a sua
aprovação aqui ratificada.

 
4. CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, em face de sua regularidade

jurídico-formal e nos termos do parágrafo único, do art. 38,
da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta
do contrato (1151342), a ser firmado com a Empresa
REFORMAR ELEVADORES LTDA., inscrita no CNPJ nº
21.633.171/0001-28, para a prestação de serviços de
manutenção 
este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, nas condições e especificações descritas no edital
do Pregão Eletrônico nº 62/2022 (1103706) e seus anexos, por
ter sido vencedora da licitação, com valor global estimado
para o contrato de R$ 6.600,00 (seis mil e 
considerando o valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e
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cinquenta reais) e o período previsto para vigência contratual
de doze meses, prorrogável nos limites legais, nos termos da
proposta anexada no evento SEI nº 1112922.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
15/09/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 15/09/2022, 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
1151940 e o código CRC 56081913.

0001374-78.2022.6.02.8000 1151940v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
 
Senhor Presidente, 
 
Cuidam os autos de minuta de contrato (1151342),

que visa a contratação da Empresa REFORMAR ELEVADORES
LTDA., inscrita no CNPJ nº 21.633.171/0001-28, para
a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente
a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, nas
condições e especificações descritas no edital do Pregão
Eletrônico nº 62/2022 (1103706) e seus anexos, por ter sido
vencedora da licitação, com valor global estimado para o contrato
de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), considerando o valor
mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e o período
previsto para vigência contratual de doze meses, prorrogável nos
limites legais, nos termos da proposta anexada no evento SEI
nº 1112922.

O procedimento de adesão foi analisado pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, que se manifestou por meio do
Parecer 1446 (1151940) por sua regularidade, aprovando a
minuta de contrato adaptada pela  SLC (1151342).

Assim sendo, elevo o feito ao crivo de Vossa Excelência,
para análise, sugerindo a formalização da avença, nos moldes
minutados pela SLC e aprovados pela AJ-DG.  

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/09/2022, às 20:00, 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
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1152300 e o código CRC 82D1316D.
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Maceió, 18 de setembro de 2022.
 
Em análise proposta de contratação dos serviços de

manutenção preventiva e corretiva do ascensor existente na antiga
sede deste Tribunal, proposição que inclui a reposição de peças
novas e originais, no termos do Edital do Pregão nº 62/2022.

Ultimado o certame e homologado o resultado, que teve,
como vencedora, a Empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28, pelo melhor lance no
valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), recebo, então,
os autos com a Minuta (1151342) do contrato necessário à
formalização da avença.

Em enfoque, desta feita, a análise do instrumento
proposto, constato que o texto encontra ampla viabilidade jurídica
uma vez que foi devidamente ratificado pela Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, nos termos do Parecer 1446 (1151940).

Tudo posto, e diante dos satisfatórios termos do texto
apresentado, aprovo o seu íntegro teor e autorizo, enfim, a
celebração da avença com a Empresa REFORMAR ELEVADORES
LTDA., inscrita no CNPJ nº 21.633.171/0001-28, para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador
pertencente a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, nas condições e especificações descritas no edital do
Pregão Eletrônico nº 62/2022 (1103706) e seus anexos, por ter sido
vencedora da licitação, com valor global estimado para o contrato de
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), considerando o valor
mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e o período
previsto para vigência contratual de doze meses, prorrogável nos
limites legais, nos termos da proposta anexada no evento SEI
nº 1112922.

Siga à Secretaria de Administração para a sua
celebração, bem como publicação e demais providências que
integrem a sua alçada administrativa.
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/09/2022, 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
1153189 e o código CRC 07D24C8E.

0001374-78.2022.6.02.8000 1153189v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº 45/2022
Processo nº 0001374-78.2022.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  DE
ELEVADORES,  CELEBRADO  COM  A
EMPRESA  REFORMAR  ELEVADORES
LTDA.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 –
Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representada  por  seu  Presidente,
Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ
nº 21.633.171/0001-28, situada na Av. Lauro de Freitas,  nº 142, Sala E06, Centro –
Vitória da conquista/BA, Telefone: (77)3202-5080 – Fax: (77) 3202-5080 – Celular: (77)
99201-1287,  e-mail:  contato@reformacelelevadores.com.br,  daqui  por  diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Wagner Alves dos Santos, Sócio
administrador, portador do RG nº 09215768-89,  resolvem celebrar o presente contrato
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, 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  62/2022,  devendo  ser  observadas  as  seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02  e  8.666/93,  em  consonância  com  o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de
tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética)
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da
Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente a este Tribunal, incluindo
a reposição de peças novas e originais,  nas condições e especificações descritas no
edital do Pregão Eletrônico nº 62/2022 e seus anexos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preven-
tiva  ou  corretiva,  executar  os  devidos  testes,  lubrificações,  regulagens,  limpezas,
ajustes  e  reparos  necessários,  incluindo  a  substituição  de  qualquer  parte/peça
eletrônica,  mecânica,  hidráulica  ou  de acabamento,  sem exceção;  essa substituição
será realizada numa base de troca por outra nova e original, de forma a manter as car-
acterísticas originais dos elevadores, tornando-se a parte substituída propriedade da
CONTRATADA;

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da
CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário
ao trabalho, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas
da empresa contratada;

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, es-
tando o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL
atestará na forma e prazo estabelecidos em legislação específica, a execução e con-
clusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas
por concluídas pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer pro-
cedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, conser-
vando-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas es-
pecíficas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu
bom funcionamento.  Os serviços de manutenção preventiva serão executados men-
salmente, mediante prévio agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos;

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados
por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o expediente
deste Tribunal, sob supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;

PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos compo-
nentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas,
testes e correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento do ele-
vador;

PARÁGRAFO SEXTO -  A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva
em todos os componentes do elevador, entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos
eletrônicos e demais componentes dos armários de comando seletor, redutor, polia, ro-
lamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita,
pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétri-
cos,  dispositivos  de  segurança,  contrapeso,  para-choques,  polias  diversas,  rampas
mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, fechadores, trin-
cos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos,
casas de máquinas  e  poço,  procedendo às verificações,  regulagens,  ajustes,  lubrifi-
cações,  limpezas, testes e correções,  a fim de proporcionar funcionamento perfeito,
econômico e seguro do equipamento;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA dev-
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erá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a Adminis-
tração nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de todos
os itens que compõem o elevador e atual situação, devendo ser informado também a
data de realização da manutenção, situação operacional do elevador, itens com defeito,
peças e materiais  substituídos,  identificação do técnico que realizou a manutenção,
horário inicial e final do serviço e data de execução;

PARÁGRAFO OITAVO -  As  peças  de  reposição  utilizadas  na  manutenção  preventiva
serão fornecidas pela empresa a ser contratada;

PARÁGRAFO NONO - A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em
intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as
verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança;

PARÁGRAFO DEZ - A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)  horas,  no período de segunda a
sexta-feira, no horário no horário das 8 horas até às 18 horas.

PARÁGRAFO ONZE -  A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência
corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico à antiga Sede deste
Tribunal,  a  pedido  da CONTRATANTE,  para  eliminação  de  falhas  e  outras  providên-
cias, tantas  vezes  quantas  forem  necessárias,  preenchendo  na  ocasião  Ordem  de
Serviço onde deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, de-
feito reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horário ini-
cial e final  do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento,
sendo que uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado por
este Tribunal;

PARÁGRAFO DOZE - Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre
quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da constatação
de  mau  funcionamento  dos  elevadores,  e  consistirão  de  todos  os  procedimentos
necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as
necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância com os manuais
e normas técnicas específicas, além das descritas neste Termo;

PARÁGRAFO TREZE -  Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser
nova, original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;

PARÁGRAFO CATORZE -  A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos
chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para
manutenção preventiva;

PARÁGRAFO QUINZE - Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo
TRE/AL  quando os  equipamentos  atingirem o  funcionamento  ideal  especificado  nos
manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos;

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de
segunda a sexta-feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do Tri-
bunal, para recolocação do equipamento em funcionamento normal ou outras providên-
cias. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a solicitação téc-
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nica que será feita por telefone ou email. Independentemente do defeito, a regulariza-
ção deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação da inop-
erância;

PARÁGRAFO DEZESSETE - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação
no prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar o elevador em funcionamento
em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento das 12
(doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa
por outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento posterior do problema
ou de diminuição da vida útil do elevador e asseguradas a segurança do pessoal e das
instalações do CONTRATANTE;

PARÁGRAFO DEZOITO - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA
de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do atendi-
mento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não acarre-
tará qualquer espécie de risco ao elevador e à CONTRATANTE, deverá constar a justifi-
cativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos elevadores
às suas características originais,  cujo prazo máximo fica desde já estipulado em 07
(sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído;

PARÁGRAFO DEZENOVE -  Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de
segunda a sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos sá-
bados, domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcio-
namento do elevador, aplicando todo o material necessário e existente em estoque de
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em es-
toque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-se-
á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horá-
rio normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas
após a solicitação de assistência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 6.600,00 (seis
mil  e  seiscentos  reais),  considerando  o  valor  mensal  de  R$  550,00  (quinhentos  e
cinquenta reais) e o período previsto para vigência contratual de doze meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos preços acima já estão incluídos os custos com a eventual
reposição de peças novas e originais, que serão suportados pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação
da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de
ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez)
dias úteis, e devidamente atestada pelo fiscal designado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima.

PARÁGRAFO  QUINTO   -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

PARÁFRAGO  SEGUNDO  -  Não  obstante  a  CONTRATADA  seja  a  única  e  exclusiva
responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços,  ao  CONTRATANTE  é  reservado  o
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os  serviços  através  de  seus
servidores nomeados, podendo para isso:

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do servi-
ço;
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b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscali-
zação dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da exe-
cução do escopo contratado;

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de fun-
cionário (s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá,
que não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais
(EPIs) ou coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou
dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) jul-
gar inconveniente, baseado nos dispositivos contratuais e legais;

d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o ser-
viço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FIS-
CAL atestará, na forma e prazo estabelecidos em instrumento específico,
a execução e conclusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da
CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos  lançados  na  Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o  exercício
2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº 554, de 12
de setembro de 2022, no valor de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO -  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), forne-
cida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expen-
sas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no
prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manu-
tenção e Reparos;

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços;

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Ad-
ministração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamen-
to empreendidos pelo TRE/AL;

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for,
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas
dependências do TRE/AL;
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f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz;

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los
no seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los;

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao à
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à
qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE;

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramen-
tas recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as manu-
tenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças con-
forme as normas estabelecidas pelo fabricante;

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem
a procedência das peças que necessitarem de substituição;

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principal-
mente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Indi-
vidual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços constantes deste
Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se
pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos empregados;

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalida-
de ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados ne-
cessários e apresentando solução técnica para sua correção;

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para
a prestação dos serviços;

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador;

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das
peças de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses;

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela em-
presa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços referen-
ciados neste projeto;

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da re-
messa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependên-
cias ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias,
alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados;

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc.,
que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, adequada-
mente, a respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido imediatamente após a
execução dos serviços;

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da Admi-
nistração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário esti-
pulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE;
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u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer tra-
balho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização;

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito funci-
onamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL;

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior
que impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato
e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços,
observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos nes-
te Termo;

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica,
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracte-
rize modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para
prévia aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e documen-
tos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar caracterizada e compro-
vada a necessidade da atualização sugerida;

y) Priorizar, na execução dos serviços, a contratação de mão de obra
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso,
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualida-
de do equipamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais utiliza-
dos nos serviços: 

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos;

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos;

c) Maior vida útil;

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem;

e) Geração de menor volume de resíduos;

f) Eficiência energética;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de desti-
nação final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como:

a) lançamento a céu aberto,  tanto em áreas urbanas como rurais,  ou em
aterro não licenciado; 

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não li-
cenciados;

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos bal-
dios,  poços  ou  cacimbas,  cavidades  subterrâneas,  redes  de  drenagem de
águas pluviais,  esgotos,  ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços
objeto do presente contrato.
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PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO QUINTO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,  a
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou
parente  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,
assim como de  servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento
vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades  situadas  na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do
Conselho  Nacional  de  Justiça  (com  a  nova  redação  dada  pelo  art.  1º  da  Resolução
229/2016-CNJ).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os as-
pectos quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, o qual deve-
rá informar nos autos do correspondente Processo Administrativo as falhas detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispo-
sitivos contratuais e legais exijam medidas corretivas;

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10
(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acor-
do com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O  prazo  de  vigência  será  contado  da  data  de  assinatura  do  termo
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos
até o limite legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após
findo contrato/prorrogação anterior  em  vigência e  sua publicação  do  seu  extrato  no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital  e no contrato e das demais  cominações legais,  garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;
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IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

a)  Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reitera-
do das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contra-
to;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obriga-
ções assumidas.

PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento adminis-
trativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobra-
do judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
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PARÁGRAFO  SEXTO  -  O  licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO  NONO  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TREZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO CATORZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo,
sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério
os valores praticados no mercado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extin-
to ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as par-
tes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações
e  às  estipulações  da  proposta  de  preços  da  Contratada  (evento  SEI nº  1112922),
constantes no procedimento administrativo nº 0001374-78.2022.6.02.8000

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

                         E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato,  que,  lido e achado conforme, vai  assinado
pelos representantes a seguir:
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Maceió/AL, 19 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL
Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa
                                              Wagner Alves dos Santos
                                                       Representante
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E-mail - 1153700

Data de Envio: 
  19/09/2022 13:25:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@reformacelelevadores.com.br

Assunto: 
   Contrato nº 45/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
   Boa tarde,

Encaminho, em anexo, o Contrato nº 45/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0001374-78.2022.02.8000), para
imprimi-lo em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 -
Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    45 - serviços de manutenção preventina e corretiva de elevador - PA 0001374-78.2022.pdf
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Contrato nº 45/2022
Processo nº 0001374-78.2022.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  DE
ELEVADORES,  CELEBRADO  COM  A
EMPRESA  REFORMAR  ELEVADORES
LTDA.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 –
Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representada  por  seu  Presidente,
Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ
nº 21.633.171/0001-28, situada na Av. Lauro de Freitas,  nº 142, Sala E06, Centro –
Vitória da conquista/BA, Telefone: (77)3202-5080 – Fax: (77) 3202-5080 – Celular: (77)
99201-1287,  e-mail:  contato@reformacelelevadores.com.br,  daqui  por  diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Wagner Alves dos Santos, Sócio
administrador, portador do RG nº 09215768-89,  resolvem celebrar o presente contrato
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, 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  62/2022,  devendo  ser  observadas  as  seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02  e  8.666/93,  em  consonância  com  o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de
tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética)
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da
Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente a este Tribunal, incluindo
a reposição de peças novas e originais,  nas condições e especificações descritas no
edital do Pregão Eletrônico nº 62/2022 e seus anexos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preven-
tiva  ou  corretiva,  executar  os  devidos  testes,  lubrificações,  regulagens,  limpezas,
ajustes  e  reparos  necessários,  incluindo  a  substituição  de  qualquer  parte/peça
eletrônica,  mecânica,  hidráulica  ou  de acabamento,  sem exceção;  essa substituição
será realizada numa base de troca por outra nova e original, de forma a manter as car-
acterísticas originais dos elevadores, tornando-se a parte substituída propriedade da
CONTRATADA;

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da
CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário
ao trabalho, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas
da empresa contratada;

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, es-
tando o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL
atestará na forma e prazo estabelecidos em legislação específica, a execução e con-
clusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas
por concluídas pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer pro-
cedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, conser-
vando-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas es-
pecíficas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu
bom funcionamento.  Os serviços de manutenção preventiva serão executados men-
salmente, mediante prévio agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos;

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados
por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o expediente
deste Tribunal, sob supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;

PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos compo-
nentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas,
testes e correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento do ele-
vador;

PARÁGRAFO SEXTO -  A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva
em todos os componentes do elevador, entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos
eletrônicos e demais componentes dos armários de comando seletor, redutor, polia, ro-
lamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita,
pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétri-
cos,  dispositivos  de  segurança,  contrapeso,  para-choques,  polias  diversas,  rampas
mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, fechadores, trin-
cos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos,
casas de máquinas  e  poço,  procedendo às verificações,  regulagens,  ajustes,  lubrifi-
cações,  limpezas, testes e correções,  a fim de proporcionar funcionamento perfeito,
econômico e seguro do equipamento;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA dev-
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erá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a Adminis-
tração nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de todos
os itens que compõem o elevador e atual situação, devendo ser informado também a
data de realização da manutenção, situação operacional do elevador, itens com defeito,
peças e materiais  substituídos,  identificação do técnico que realizou a manutenção,
horário inicial e final do serviço e data de execução;

PARÁGRAFO OITAVO -  As  peças  de  reposição  utilizadas  na  manutenção  preventiva
serão fornecidas pela empresa a ser contratada;

PARÁGRAFO NONO - A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em
intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as
verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança;

PARÁGRAFO DEZ - A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)  horas,  no período de segunda a
sexta-feira, no horário no horário das 8 horas até às 18 horas.

PARÁGRAFO ONZE -  A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência
corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico à antiga Sede deste
Tribunal,  a  pedido  da CONTRATANTE,  para  eliminação  de  falhas  e  outras  providên-
cias, tantas  vezes  quantas  forem  necessárias,  preenchendo  na  ocasião  Ordem  de
Serviço onde deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, de-
feito reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horário ini-
cial e final  do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento,
sendo que uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado por
este Tribunal;

PARÁGRAFO DOZE - Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre
quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da constatação
de  mau  funcionamento  dos  elevadores,  e  consistirão  de  todos  os  procedimentos
necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as
necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância com os manuais
e normas técnicas específicas, além das descritas neste Termo;

PARÁGRAFO TREZE -  Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser
nova, original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;

PARÁGRAFO CATORZE -  A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos
chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para
manutenção preventiva;

PARÁGRAFO QUINZE - Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo
TRE/AL  quando os  equipamentos  atingirem o  funcionamento  ideal  especificado  nos
manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos;

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de
segunda a sexta-feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do Tri-
bunal, para recolocação do equipamento em funcionamento normal ou outras providên-
cias. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a solicitação téc-
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nica que será feita por telefone ou email. Independentemente do defeito, a regulariza-
ção deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação da inop-
erância;

PARÁGRAFO DEZESSETE - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação
no prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar o elevador em funcionamento
em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento das 12
(doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa
por outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento posterior do problema
ou de diminuição da vida útil do elevador e asseguradas a segurança do pessoal e das
instalações do CONTRATANTE;

PARÁGRAFO DEZOITO - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA
de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do atendi-
mento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não acarre-
tará qualquer espécie de risco ao elevador e à CONTRATANTE, deverá constar a justifi-
cativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos elevadores
às suas características originais,  cujo prazo máximo fica desde já estipulado em 07
(sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído;

PARÁGRAFO DEZENOVE -  Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de
segunda a sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos sá-
bados, domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcio-
namento do elevador, aplicando todo o material necessário e existente em estoque de
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em es-
toque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-se-
á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horá-
rio normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas
após a solicitação de assistência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 6.600,00 (seis
mil  e  seiscentos  reais),  considerando  o  valor  mensal  de  R$  550,00  (quinhentos  e
cinquenta reais) e o período previsto para vigência contratual de doze meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos preços acima já estão incluídos os custos com a eventual
reposição de peças novas e originais, que serão suportados pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação
da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de
ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez)
dias úteis, e devidamente atestada pelo fiscal designado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima.

PARÁGRAFO  QUINTO   -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

PARÁFRAGO  SEGUNDO  -  Não  obstante  a  CONTRATADA  seja  a  única  e  exclusiva
responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços,  ao  CONTRATANTE  é  reservado  o
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os  serviços  através  de  seus
servidores nomeados, podendo para isso:

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do servi-
ço;
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b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscali-
zação dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da exe-
cução do escopo contratado;

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de fun-
cionário (s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá,
que não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais
(EPIs) ou coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou
dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) jul-
gar inconveniente, baseado nos dispositivos contratuais e legais;

d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o ser-
viço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FIS-
CAL atestará, na forma e prazo estabelecidos em instrumento específico,
a execução e conclusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da
CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos  lançados  na  Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o  exercício
2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº 554, de 12
de setembro de 2022, no valor de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO -  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), forne-
cida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expen-
sas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no
prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manu-
tenção e Reparos;

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços;

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Ad-
ministração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamen-
to empreendidos pelo TRE/AL;

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for,
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas
dependências do TRE/AL;
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f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz;

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los
no seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los;

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao à
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à
qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE;

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramen-
tas recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as manu-
tenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças con-
forme as normas estabelecidas pelo fabricante;

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem
a procedência das peças que necessitarem de substituição;

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principal-
mente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Indi-
vidual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços constantes deste
Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se
pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos empregados;

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalida-
de ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados ne-
cessários e apresentando solução técnica para sua correção;

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para
a prestação dos serviços;

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador;

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das
peças de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses;

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela em-
presa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços referen-
ciados neste projeto;

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da re-
messa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependên-
cias ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias,
alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados;

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc.,
que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, adequada-
mente, a respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido imediatamente após a
execução dos serviços;

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da Admi-
nistração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário esti-
pulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE;
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u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer tra-
balho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização;

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito funci-
onamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL;

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior
que impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato
e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços,
observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos nes-
te Termo;

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica,
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracte-
rize modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para
prévia aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e documen-
tos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar caracterizada e compro-
vada a necessidade da atualização sugerida;

y) Priorizar, na execução dos serviços, a contratação de mão de obra
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso,
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualida-
de do equipamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais utiliza-
dos nos serviços: 

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos;

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos;

c) Maior vida útil;

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem;

e) Geração de menor volume de resíduos;

f) Eficiência energética;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de desti-
nação final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como:

a) lançamento a céu aberto,  tanto em áreas urbanas como rurais,  ou em
aterro não licenciado; 

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não li-
cenciados;

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos bal-
dios,  poços  ou  cacimbas,  cavidades  subterrâneas,  redes  de  drenagem de
águas pluviais,  esgotos,  ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços
objeto do presente contrato.
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PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO QUINTO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,  a
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou
parente  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,
assim como de  servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento
vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades  situadas  na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do
Conselho  Nacional  de  Justiça  (com  a  nova  redação  dada  pelo  art.  1º  da  Resolução
229/2016-CNJ).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os as-
pectos quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, o qual deve-
rá informar nos autos do correspondente Processo Administrativo as falhas detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispo-
sitivos contratuais e legais exijam medidas corretivas;

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10
(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acor-
do com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O  prazo  de  vigência  será  contado  da  data  de  assinatura  do  termo
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos
até o limite legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após
findo contrato/prorrogação anterior  em  vigência e  sua publicação  do  seu  extrato  no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital  e no contrato e das demais  cominações legais,  garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;
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IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

a)  Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reitera-
do das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contra-
to;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obriga-
ções assumidas.

PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento adminis-
trativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobra-
do judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

Contrato nº 45/2022
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PARÁGRAFO  SEXTO  -  O  licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO  NONO  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TREZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO CATORZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo,
sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério
os valores praticados no mercado.

Contrato nº 45/2022
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extin-
to ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as par-
tes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações
e  às  estipulações  da  proposta  de  preços  da  Contratada  (evento  SEI nº  1112922),
constantes no procedimento administrativo nº 0001374-78.2022.6.02.8000

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

                         E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato,  que,  lido e achado conforme, vai  assinado
pelos representantes a seguir:

Contrato nº 45/2022
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Maceió/AL, 19 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL
Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa
                                              Wagner Alves dos Santos
                                                       Representante

Contrato nº 45/2022
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E-mail - 1156259

Data de Envio: 
  21/09/2022 15:46:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    helio.pinheiro@hotmail.com

Assunto: 
  Contrato TRE/AL nº 45/2022, para assinatura

Mensagem: 
   Prezados,

Encaminho, em anexo, o Contrato TRE/AL nº 45/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0001374-
78.2022.02.8000), para assinatura do Presidente do TRE/AL

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Contrato nº 45-2022 - assinado pela empresa.pdf
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2022.
À COMAP,
Para checklist do Contrato nº 45/2022 (1153684).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/09/2022, às 16:19, 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
1156303 e o código CRC 167A009F.

0001374-78.2022.6.02.8000 1156303v1
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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: 21.633.171/0001-28 DUNS®: 902150802
Razão Social: REFORMAR ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: REFORMAR ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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 02/11/2022
FGTS 03/10/2022
Trabalhista Validade: 30/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 23/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 21/09/2022 16:38 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 21/09/2022 16:39

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20224648201

RAZÃO SOCIAL

REFORMAR ELEVADORES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189.540.571

CNPJ

21.633.171/0001-28

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 21/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001374-78.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1142911 
 1153684

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1156323 

 1156326

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/09/2022, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1156328 e o código CRC 918A4BCB.

0001374-78.2022.6.02.8000 1156328v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1156328, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/09/2022, às 17:12, 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
1156337 e o código CRC 2FD90055.

0001374-78.2022.6.02.8000 1156337v1
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Contrato nº 45/2022
Processo nº 0001374-78.2022.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  DE
ELEVADORES,  CELEBRADO  COM  A
EMPRESA  REFORMAR  ELEVADORES
LTDA.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 –
Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representada  por  seu  Presidente,
Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ
nº 21.633.171/0001-28, situada na Av. Lauro de Freitas,  nº 142, Sala E06, Centro –
Vitória da conquista/BA, Telefone: (77)3202-5080 – Fax: (77) 3202-5080 – Celular: (77)
99201-1287,  e-mail:  contato@reformacelelevadores.com.br,  daqui  por  diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Wagner Alves dos Santos, Sócio
administrador, portador do RG nº 09215768-89,  resolvem celebrar o presente contrato
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, 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  62/2022,  devendo  ser  observadas  as  seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02  e  8.666/93,  em  consonância  com  o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de
tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética)
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da
Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente a este Tribunal, incluindo
a reposição de peças novas e originais,  nas condições e especificações descritas no
edital do Pregão Eletrônico nº 62/2022 e seus anexos.

Contrato nº 45/2022
PA SEI nº 0001374-78.2022.6.02.8000
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preven-
tiva  ou  corretiva,  executar  os  devidos  testes,  lubrificações,  regulagens,  limpezas,
ajustes  e  reparos  necessários,  incluindo  a  substituição  de  qualquer  parte/peça
eletrônica,  mecânica,  hidráulica  ou  de acabamento,  sem exceção;  essa substituição
será realizada numa base de troca por outra nova e original, de forma a manter as car-
acterísticas originais dos elevadores, tornando-se a parte substituída propriedade da
CONTRATADA;

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da
CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário
ao trabalho, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às expensas
da empresa contratada;

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, es-
tando o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL
atestará na forma e prazo estabelecidos em legislação específica, a execução e con-
clusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas
por concluídas pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer pro-
cedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do elevador, conser-
vando-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas es-
pecíficas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu
bom funcionamento.  Os serviços de manutenção preventiva serão executados men-
salmente, mediante prévio agendamento junto à Seção de Manutenção e Reparos;

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados
por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o expediente
deste Tribunal, sob supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;

PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos compo-
nentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas,
testes e correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento do ele-
vador;

PARÁGRAFO SEXTO -  A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva
em todos os componentes do elevador, entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos
eletrônicos e demais componentes dos armários de comando seletor, redutor, polia, ro-
lamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita,
pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétri-
cos,  dispositivos  de  segurança,  contrapeso,  para-choques,  polias  diversas,  rampas
mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, fechadores, trin-
cos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos,
casas de máquinas  e  poço,  procedendo às verificações,  regulagens,  ajustes,  lubrifi-
cações,  limpezas, testes e correções,  a fim de proporcionar funcionamento perfeito,
econômico e seguro do equipamento;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA dev-

Contrato nº 45/2022
PA SEI nº 0001374-78.2022.6.02.8000
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erá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao servidor/setor que a Adminis-
tração nomear como fiscal do contrato, contendo check-list com informações de todos
os itens que compõem o elevador e atual situação, devendo ser informado também a
data de realização da manutenção, situação operacional do elevador, itens com defeito,
peças e materiais  substituídos,  identificação do técnico que realizou a manutenção,
horário inicial e final do serviço e data de execução;

PARÁGRAFO OITAVO -  As  peças  de  reposição  utilizadas  na  manutenção  preventiva
serão fornecidas pela empresa a ser contratada;

PARÁGRAFO NONO - A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em
intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as
verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança;

PARÁGRAFO DEZ - A manutenção preventiva deverá ser realizada, desde que acordada
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)  horas,  no período de segunda a
sexta-feira, no horário no horário das 8 horas até às 18 horas.

PARÁGRAFO ONZE -  A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência
corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico à antiga Sede deste
Tribunal,  a  pedido  da CONTRATANTE,  para  eliminação  de  falhas  e  outras  providên-
cias, tantas  vezes  quantas  forem  necessárias,  preenchendo  na  ocasião  Ordem  de
Serviço onde deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, de-
feito reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horário ini-
cial e final  do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento,
sendo que uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado por
este Tribunal;

PARÁGRAFO DOZE - Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre
quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da constatação
de  mau  funcionamento  dos  elevadores,  e  consistirão  de  todos  os  procedimentos
necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as
necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância com os manuais
e normas técnicas específicas, além das descritas neste Termo;

PARÁGRAFO TREZE -  Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser
nova, original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;

PARÁGRAFO CATORZE -  A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos
chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para
manutenção preventiva;

PARÁGRAFO QUINZE - Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo
TRE/AL  quando os  equipamentos  atingirem o  funcionamento  ideal  especificado  nos
manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos;

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de
segunda a sexta-feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do Tri-
bunal, para recolocação do equipamento em funcionamento normal ou outras providên-
cias. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a solicitação téc-
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nica que será feita por telefone ou email. Independentemente do defeito, a regulariza-
ção deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação da inop-
erância;

PARÁGRAFO DEZESSETE - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação
no prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar o elevador em funcionamento
em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento das 12
(doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa
por outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento posterior do problema
ou de diminuição da vida útil do elevador e asseguradas a segurança do pessoal e das
instalações do CONTRATANTE;

PARÁGRAFO DEZOITO - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA
de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do atendi-
mento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não acarre-
tará qualquer espécie de risco ao elevador e à CONTRATANTE, deverá constar a justifi-
cativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos elevadores
às suas características originais,  cujo prazo máximo fica desde já estipulado em 07
(sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído;

PARÁGRAFO DEZENOVE -  Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de
segunda a sexta-feira, durante o horário comercial (8 horas até às 18 horas), e aos sá-
bados, domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcio-
namento do elevador, aplicando todo o material necessário e existente em estoque de
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em es-
toque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-se-
á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horá-
rio normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas
após a solicitação de assistência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 6.600,00 (seis
mil  e  seiscentos  reais),  considerando  o  valor  mensal  de  R$  550,00  (quinhentos  e
cinquenta reais) e o período previsto para vigência contratual de doze meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos preços acima já estão incluídos os custos com a eventual
reposição de peças novas e originais, que serão suportados pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação
da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de
ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez)
dias úteis, e devidamente atestada pelo fiscal designado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima.

PARÁGRAFO  QUINTO   -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

PARÁFRAGO  SEGUNDO  -  Não  obstante  a  CONTRATADA  seja  a  única  e  exclusiva
responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços,  ao  CONTRATANTE  é  reservado  o
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os  serviços  através  de  seus
servidores nomeados, podendo para isso:

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução do servi-
ço;
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b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscali-
zação dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da exe-
cução do escopo contratado;

c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de fun-
cionário (s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá,
que não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais
(EPIs) ou coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou
dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) jul-
gar inconveniente, baseado nos dispositivos contratuais e legais;

d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o ser-
viço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FIS-
CAL atestará, na forma e prazo estabelecidos em instrumento específico,
a execução e conclusão do serviço prestado, sem o que as obrigações da
CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos  lançados  na  Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o  exercício
2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº 554, de 12
de setembro de 2022, no valor de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO -  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), forne-
cida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expen-
sas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no
prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manu-
tenção e Reparos;

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços;

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Ad-
ministração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamen-
to empreendidos pelo TRE/AL;

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for,
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas
dependências do TRE/AL;
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f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz;

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los
no seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los;

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao à
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com vistas à
qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE;

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramen-
tas recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as manu-
tenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças con-
forme as normas estabelecidas pelo fabricante;

j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem
a procedência das peças que necessitarem de substituição;

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principal-
mente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Indi-
vidual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços constantes deste
Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se
pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos empregados;

l) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

m) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalida-
de ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados ne-
cessários e apresentando solução técnica para sua correção;

n) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para
a prestação dos serviços;

o) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador;

p) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das
peças de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses;

q) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela em-
presa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços referen-
ciados neste projeto;

r) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da re-
messa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependên-
cias ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias,
alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados;

s) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc.,
que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, adequada-
mente, a respectiva remoção e destinação final, a ser recolhido imediatamente após a
execução dos serviços;

t) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da Admi-
nistração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário esti-
pulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE;
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u) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer tra-
balho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização;

v) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito funci-
onamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL;

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior
que impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imediato
e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços,
observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão estabelecidos nes-
te Termo;

x) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica,
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracte-
rize modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para
prévia aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e documen-
tos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar caracterizada e compro-
vada a necessidade da atualização sugerida;

y) Priorizar, na execução dos serviços, a contratação de mão de obra
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso,
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualida-
de do equipamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá sempre preocupar-se com a sustentabilidade
ambiental, observando sempre em relação às peças utilizadas e a outros materiais utiliza-
dos nos serviços: 

a) Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos;

b) Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos;

c) Maior vida útil;

d) Possibilidade de reutilização ou reciclagem;

e) Geração de menor volume de resíduos;

f) Eficiência energética;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de desti-
nação final de peças ou resíduos dos serviços realizados, tais como:

a) lançamento a céu aberto,  tanto em áreas urbanas como rurais,  ou em
aterro não licenciado; 

b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não li-
cenciados;

c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos bal-
dios,  poços  ou  cacimbas,  cavidades  subterrâneas,  redes  de  drenagem de
águas pluviais,  esgotos,  ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços
objeto do presente contrato.
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PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO QUINTO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,  a
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou
parente  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,
assim como de  servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento
vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades  situadas  na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do
Conselho  Nacional  de  Justiça  (com  a  nova  redação  dada  pelo  art.  1º  da  Resolução
229/2016-CNJ).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os as-
pectos quantitativo e qualitativo, através do Fiscal designado para tanto, o qual deve-
rá informar nos autos do correspondente Processo Administrativo as falhas detectadas,
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispo-
sitivos contratuais e legais exijam medidas corretivas;

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10
(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acor-
do com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto do fiscal.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O  prazo  de  vigência  será  contado  da  data  de  assinatura  do  termo
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos
até o limite legal estabelecido no artigo 57, II da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após
findo contrato/prorrogação anterior  em  vigência e  sua publicação  do  seu  extrato  no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital  e no contrato e das demais  cominações legais,  garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;
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IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

a)  Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reitera-
do das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contra-
to;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obriga-
ções assumidas.

PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento adminis-
trativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobra-
do judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

Contrato nº 45/2022
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PARÁGRAFO  SEXTO  -  O  licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO  NONO  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TREZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO CATORZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo,
sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério
os valores praticados no mercado.

Contrato nº 45/2022
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extin-
to ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as par-
tes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações
e  às  estipulações  da  proposta  de  preços  da  Contratada  (evento  SEI nº  1112922),
constantes no procedimento administrativo nº 0001374-78.2022.6.02.8000

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

                         E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato,  que,  lido e achado conforme, vai  assinado
pelos representantes a seguir:

Contrato nº 45/2022
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Maceió/AL, 19 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL
Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa
                                              Wagner Alves dos Santos
                                                       Representante
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 068/2017, de prestação de serviços conservação,
copeiragem, limpeza, mensageria, zeladoria e recepção para a Justiça Federal em Varginha.
CONTRATANTE: a União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais.
CONTRATADA: CAPE - INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP. OBJETO: Prorrogação
excepcional da vigência no período de 02/10/2022 a 01/04/2023; Exclusão dos custos não
renováveis, alteração da redação do preambulo e do § 4º da Cláusula Dezesseis do
contrato; Novo valor mensal estimado: R$22.363,60 a partir de 02/10/22. BASE LEGAL:
Processo SEI 0013034-16.2017.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de assinatura: Assinado em
20/09/2022, pelo Diretor da Secretaria Administrativa Dr. Mauricio Amorim de
Albuquerque, pela Contratante, e em 22/09/2022 pela Sra. Cristiane Alves Pereira, pela
Contratada, ambos por meio digital.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 48/2022; PA SEI nº 0008832-49.2022.6.02.8000; Fund. Legal: nº 8.666/1993 e
nº 10.520/2002; Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a
empresa MACIEL CONSULTORES S/S, CNPJ nº– – 10.757.529/0001-08; Objeto: prestação de
serviço de auditoria externa para exame e validação da organização, condução e conclusão
dos trabalhos relativos ao Teste de Integridade referentes às Eleições Gerais de 2022, nas
quantidades de horas descritas na Cláusula Quinta do contrato, pelo período de 12 meses,
consoante especificações, exigências e prazos constantes do Anexo I do Edital da Licitação
e na proposta da contratada; Valor total: R$ 102.764,00 (cento e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro reais); Vigência: a partir da data de assinatura e duração de 12 (doze)
meses; Assinatura: 21/09/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 45/2022; PA SEI TRE/AL nº 0001374-78.2022.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nº
10.520/02 e 8.666/1993 em consonância com o faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019; Partes: a União,
através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa REFORMAR ELEVADOR ES
LTDA, CNPJ: 21.633.171/0001-28; Objeto: contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de elevador pertencente ao TRE/AL, incluindo a reposição de peças
novas e originais, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico
nº 62/2022 e seus anexos; Valor mensal: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); Valor
total: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais); Vigência: 12 (doze) meses a partir da data
de sua assinatura (21/09/2022).

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 41/2022; PA SEI TRE/AL nº 0004366-12.2022.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
10.520/02 e 8.666/1993 em consonância com o faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019; Partes: a União,
através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa AUTOFORTE VEÍCULOS LTDA,
CNPJ: 01.451.344/0001-80; Objeto: fornecimento de veículos que integrarão a frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do Pregão nº 79/2022 e seus
anexos; Valor total: R$ 313.220,00 (trezentos e treze mil e duzentos e vinte reais);
Vigência: início a partir da data da assinatura (22/09/2022) e fim no dia 31 de dezembro
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0009561-75.2022.6.02.8000; O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do
TRE/AL, em 22/09/2022, RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento da dispensa de Licitação, objetivando a contratação direta da empresa T
K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.521.720/0001-07, com vistas
à aquisição de material gráfico - Lista de Candidatos para as Eleições 2022, conforme
especificações presentes no Termo de Referência e Anexos; e AUTORIZOU a contratação,
com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993; Valor total: R$ 47.701,50
(quarenta e sete mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2021; Processo SEI nº 0006516-
63.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
alterações e na Cláusula Onze do Contrato nº 20/2021; Partes: União, através do
TRE/AL, e a empresa BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, CNPJ sob o nº 04.202.019/0001-71;
Objeto: prorrogação da vigência do Contrato original, que trata da prestação de Serviço
de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o TRE e o Fórum Eleitoral de
Maceió, site de contingência do Regional, por 12 (doze) meses; Valor mensal: R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); Valor total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e
seiscentos reais); Assinatura: 21/09/2022; Vigência: 18/10/2022 a 18/10/2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019; Processo SEI nº 0008511-
14.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, inciso I, "b", e §1º, da Lei nº 8.666/1993 e
alterações posteriores combinado com a Cláusula Quatorze do Contrato nº 07/2019;
Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 40.911.117/0001-41; Objeto: alteração quantitativa do contrato
para acrescer a estimativa de jornada suplementar; Valor total do aditivo: R$ 7.983,63
(sete mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos); Novo valor do
contrato: R$ 445.331,71 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e um
reais e setenta e um centavos); Assinatura: 21/09/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 059/2022. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM
CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. OBJETO: fornecimento e instalação de
equipamentos e sistemas eletrônicos de controle de acesso de pessoas para a Subseção
Judiciária de Juiz de Fora. Valor: R$44.303,01. VIGÊNCIA: 22/09/2022 a 30/11/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: em 12/09/2022 foram emitidas as notas de empenho a seguir:
1) PTRES 168312, natureza de despesa a) 449052-24 - 2022NE787; b) 339030-25 -
2022NE788; c) 339039-79 - 2022NE789. 2) PTRES 168364, natureza de despesa 449040-05
- 2022NE794. BASE LEGAL: Processo eletrônico nº 0014234-82.2022.4.01.8008 e Lei
8.666/93. DATA DE ASSINATURA: em 15/09/2022, pelo Diretor da Secretaria Administrativa,
Dr. Maurício Amorim de Albuquerque, pela Contratante; e em 22/09/2022 pela Sra. Ana
Cláudia Tareszkiewicz, para a Contratada, ambos por meio digital.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2022; Processo SEI nº 0006498-
76.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Cláusula Doze do Contrato nº 36/2022 combinada com o inciso
I, "a", do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI - EPP, CNPJ sob o
nº 26.196.404/0001-96; Objeto: alteração qualitativa do objeto do Contrato original, que trata
da prestação dos serviços de alocação de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios
eleitorais, e monitoramento das operações regionais de transporte, para atuação na logística
de distribuição e recolhimento de materiais para as eleições, para incluir os serviços de
confecção de coletes com impressão em serigrafia; Valor total do aditivo: 13.000,00 (treze mil
reais); Novo valor do contrato: R$ 861.896,80 (oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos); Assinatura: 21/09/2022.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 6/2022

Espécie: Acordo de Cooperação TRE/AL nº 06/2022; Processo SEI nº 00007243-
56.2021.6.02.8000; Partes: União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
DÉCIMA NONA REGIÃO, CNPJ nº 07.175.139/0001-15; Objeto: operacionalização de
consignações em folha de pagamento de prestações referentes à taxa associativa e ao
plano de saúde contratados por magistrados e servidores do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas com a ASSOCIAÇÃO; Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura
(21/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2021, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa CONAMA
CONSTRUÇÕES AMAPAENSE EIRELI ME. Objeto: Altera a razão social da empresa, que
passa a ser CONAP EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
14.533.285/0001-30, bem como altera o responsável legal da empresa, que passa a ser
a senhora Elizabeth de Araújo, e ainda altera a Cláusula Décima Nona do instrumento
principal, para fins de prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o
período de 28.09.2022 a 27.09.2023. DATA DE ASSINATURA: em 13/09/2022.
Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Elizabeth de Araújo,
representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2022, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa BIOCLEAN SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ nº 18.454.641/0001-81. Objeto: Altera as Cláusulas Segunda e
Sexta do instrumento principal, para fins de inclusão de 03 (três) postos TEMPORÁRIOS de
trabalho de motoristas, em Macapá, para o período de 17/09/2022 a 30/12/2022. O valor
total do aditivo é de R$ 52.345,07 (cinquenta e dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais
e sete centavos). DATA DE ASSINATURA: em 15/09/2022. Signatários: Francisco Valentim
Maia, representante do TRE/AP e Ângela Maria Lopes Rosa, representante da contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 27/2022. Assinatura: 22/09/2022. P.A. nº 0002308-09.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 35/2022.

. EMPRESA REGISTRADA: G R LOBATO - ME

. CNPJ: 31.734.960/0001-09 E-MAIL: licitacaogrl@gmail.com / processoseletivogrl@gmail.com

. ENDEREÇO: Av. 18, 1462 - Marabaixo III CEP:68909-857 - Macapá/AP TEL: (96) 3347-0739 - 99161-1186 - 99208-4955

. Ordem ITEM D ES C R I Ç ÃO MARCA U N I DA D E QTD V A LO R UNITÁRIO VALOR TOTAL

. 01 01 G1 CAFÉ DA MANHÃ (1º e 2º turnos) PRÓPRIA 792 R$ 21,26 R$ 16.837,92

. 02 02 G1 LANCHE (1º e 2º turnos) PRÓPRIA 1032 R$ 13,83 R$ 14.272,56

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 10860/2022 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento nº 22/2022.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei nº 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M. A. L. DE CARVALHO LTDA. CNPJ 13.040.244/0001-
40. Do Objeto: Prestação de serviços odontológicos (prótese, dentística, radiologia e
ortodontia). Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.301.0033.2004.0001
(Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes)
Elemento de Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Prazo de
Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura:
20/09/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS pelo Credenciante, e
como representante da Credenciada, o Sr. MARCOS ANTÔNIO LIMA DE CARVALHO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2045/2021 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
13/2021, de serviços especializados em manutenção operacional, preventiva e/ou
corretiva, incluindo o serviço de guincho, dos veículos de propriedade do tribunal
regional eleitoral do amazonas, bem como aos que vierem a ser adquiridos ou
requisitados de outros órgãos à justiça eleitoral. CONTRATANTE: TRIBUNAL R EG I O N A L
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: SUPER DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO A
VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI.
Fundamentação Legal: com o disposto na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, em
especial seu art. 58, inciso I e § 1º e no art. 65, inciso I, alínea b e § 1º. DO OBJETO:
alteração da Cláusula Segunda (Do Valor), com o acréscimo contratual no percentual
de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 30.412,50 (trinta mil, quatrocentos
e doze reais e cinquenta centavos). DO VALOR: o valor global estimado é de R$
152.162,50 (cento e cinquenta e dois mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022. Assinam: Desembargador Presidente JORGE
MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e o Senhor THIAGO PEREIRA DE AZEVEDO, pela
Contratada.
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2022.
À SCON,
Para registro contábil do Contrato nº 45/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 23/09/2022, 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
1157766 e o código CRC 32D521C7.

0001374-78.2022.6.02.8000 1157766v1
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E-mail - 1157778

Data de Envio: 
  23/09/2022 11:56:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@reformacelelevadores.com.br

Assunto: 
   Contrato nº 45/2022 - TRE-AL, para acompanhamento.

Mensagem: 
   Prezados, bom dia!

Seguem, em anexo, o Contrato TRE/AL nº 45/2022, devidamente assinado, para acompanhamento de
suas cláusulas, sua publicação no DOU, nesta data, e a Nota de Empenho nº 2022NE554.

Gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
TRE/AL - Seção de Licitações e Contratos
(82) 2122-7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Contrato nº 45-2022 - assinado pelas partes.pdf
    Nota de Empenho 2022NE554- Reformar Elevadores.pdf
    Publicação 23-09.pdf
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  23/09/22  12:43     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 23Set22   VALORIZACAO : 23Set22  NUMERO  : 2022NS003921 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 21633171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA               
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000169            DATA VENCIMENTO  : 23Set22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 45/2022 (EVENTO 1157068), CUJO OBJETO É A
PRESTAÇÃO DE SE
  RVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR (EDIFÍCIO
PRAÇA SINIMB
  U), INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS. PROCESSO SEI 1374-
78.202
  2.6.02.8000.                                                                  
                                                                                
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 21633171000128                 812310201                            
                                                                        6.600,00
                                                                                 
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   23Set22   12:42  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
 
**********************************************************************************                                                                            
 

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  23/09/22  12:44                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N 21633171000128                                            
  REFORMAR ELEVADORES LTDA                                                      
                               SALDO ANTERIOR A 01SET                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    23Set 070011 00001 NS003921 541404            6.600,00C            6.600,00C
                                                                                
   PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 23/09/2022, às 12:46, 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
1157837 e o código CRC 03812570.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS003921   

Observação:

Ao GSAD,
Após registro do Contrato nº 45/2022 - Reformar

Elevadores (assinado) (1157068), para designar gestor na forma da
cláusula sexta.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 23/09/2022, às 14:47, 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
1157927 e o código CRC 99F1B095.
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De: contato@reformacelelevadores.com.br
Para: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 23/09/2022 03:26 PM
Assunto: [slc] Contrato nº 45/2022 - TRE-AL, para acompanhamento. {01}

Em 2022-09-23 11:56, TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS escreveu:
> Prezados, bom dia!
> 
> Seguem, em anexo, o Contrato TRE/AL nº 45/2022, devidamente assinado,
> para acompanhamento de suas cláusulas, sua publicação no DOU, nesta
> data, e a Nota de Empenho  nº 2022NE554.
> 
> Gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.
> 
> Atenciosamente,
> Denise Maria de Araújo
> TRE/AL - Seção de Licitações e Contratos
> (82) 2122-7764/7765/99637-3090

Boa tarde,

Confirmamos recebimento.
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que consta do Contrato nº 45/2022
(doc. 1157068), peço vênia a Vossa Senhoria, para indicar o
servidor MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe da Seção
de Manutenção e Reparos - SMR, para atuar como gestor, e o
servidor AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, lotado
na Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para atuar como
fiscal do referido contrato, que tem por objeto a contratação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador
pertencente ao TRE-AL, incluindo a reposição de peças novas
e originais, firmado com a empresa REFORMAR
ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
21.633.171/0001-28, conforme publicação no DOU do Extrato
de Contrato (doc. 1157765).

Os agentes designados deverão realizar seus atos
em conformidade com o previsto nos arts. 20, 21 e 22, da
Resolução nº 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2022, às 18:35, 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
1171040 e o código CRC F5F837C8.
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Submeto a Vossa Excelência a solicitação do

Senhor Secretário de Administração (1171040), quanto à
indicação do servidor MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA,
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para atuar
como gestor, e do servidor AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR
PEIXOTO, lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR,
para atuar como fiscal do Contrato nº 45/2022
(1157068),, que tem por objeto a contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente ao
TRE-AL, incluindo a reposição de peças novas e originais,
firmado com a empresa REFORMAR ELEVADORES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.633.171/0001-28,
conforme publicação no DOU do Extrato de Contrato
(doc. 1157765).

De todo o exposto, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
para a competente deliberação, sugerindo que seja autorizada
a emissão de portaria com as indicações ora propostas,
ressaltando que a gestão e a fiscalização designadas deverão
realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
21 e 22 da Resolução nº 15.787/2017.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/10/2022, às 14:59, 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
1171183 e o código CRC EF4F39AE.
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PROCESSO : 0001374-78.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Designação. Servidores. Gestor e Fiscal. Contratação da Empresa Reformar Elevadores Ltda.

 

Decisão nº 4380 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 1171183.  

ACOLHO a indicação do
Senhor Secretário de Administração (1171040), e DESIGNO
o servidor MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe da Seção de
Manutenção e Reparos - SMR, para atuar como gestor, e do servidor
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos - SMR, para atuar como fiscal do Contrato nº
45/2022 (1157068), que tem por objeto a contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente ao TRE-
AL, incluindo a reposição de peças novas e originais, firmado com a
empresa REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 21.633.171/0001-28, conforme publicação no DOU do Extrato de
Contrato (doc. 1157765).

Autos à Secretaria de Administração para edição do ato
normativo competente, com as indicações ora propostas,
disponibilização em bloco para assinatura deste subscritor, posterior
publicação e ciência aos servidores designados, ressaltando que a
gestão e a fiscalização deverão realizar seus atos em conformidade
com as cláusulas e demais condições pactuadas e com o previsto
no art. 20, 21 e 22 da Resolução nº 15.787/2017.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/10/2022, às 18:43, 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
1171415 e o código CRC D2FD43E0.
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Extrato Contrato 11/10/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00045/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00045/2022 Fornecedor: REFORMAR ELEVADORES LTDA

CNPJ/CPF/ID Genérico: 21.633.171/0001-28

Processo Núm.: 00013.747820/2260-28 UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 21/09/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Pregão Número Licitação: 00062/2022

Data Vigência Início: 21/09/2022 Data Vigência Fim: 21/09/2023

Valor Global: 6.600,00 Núm. Parcelas: 12 Valor Parcial: 550,00

Valor Acumulado: 6.600,00 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR PERTENCENTE A ESTE

TRIBUNAL, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 E SEUS ANEXOS.

Informação Complementar: 

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 1
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Extrato Contrato 11/10/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00045/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00045/2022 21/09/2022 21/09/2022 21/09/2023 6.600,00 12 550,00

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00013.747820/2260-28

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 2
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Responsáveis - Contrato num.: 00045/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 3
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Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00045/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 4
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/contratos-2021/contratos-2022 16/18

Publicação do Extrato do Contrato no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=19/09/2022&jornal=530&pagina=141&totalArquivos=278)
 
Inteiro Teor do Processo  SEI (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_432022.pdf)
Número 44/2022 (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2022/contrato_432022.pdf)
Nº do Processo: 0008004-53.2022.6.02.8000
 
Objeto: prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca, conforme as disposições do contrato.
 
Valor: R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos).
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 08/09/2022.
 
Contratada: FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56
 
Documentos:
 
Publicação do Extrato do Contrato no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=180&data=12/09/2022)
  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=180&data=12/09/2022)
Inteiro Teor do Processo  SEI (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_442022.pdf)
Número 45/2022 (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2022/contrato_452022.pdf)
Nº do Processo: 0001374-78.2022.6.02.8000
 
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador pertencente a este Tribunal,
incluindo a reposição de peças novas e originais, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão
Eletrônico nº 62/2022 e seus anexos.
 
 
Valor global: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
O prazo de vigência será contado da data da assinatura (21/09/2022) do termo contratual e terá duração de 12
(doze) meses. 
 
Contratada: REFORMAR ELEVADORES LTDA, CNPJ nº 21.633.171/0001-28.
 
Documentos:
 
Publicação do Extrato do Contrato no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=151&data=23/09/2022)
 
Inteiro Teor do Processo  SEI (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_452022.pdf)
Número 46/2022 (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2022/contrato_462022.pdf)
Nº do Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000
 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática,
transmissão de dados e periféricos de TI.
 
 
Valor: R$ 364.694,51 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais).
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2022.
À SLC, para registro da gestão e posterior remessa

dos autos à respectiva unidade de lotação dos servidores
designados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2022, às 23:57, 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
1174186 e o código CRC 8E1F33F6.
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Extrato Contrato 17/10/2022

Responsáveis - Contrato num.: 00045/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos
CPF / Nome: 008.040.354-90 - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA Função: Gestor
Portaria: DECISÃO 4380/2022
Telefone Fixo: Telefone Celular: 

Unidade: 

Data Início: 11/10/2022 Data Fim: 

CPF / Nome: 894.619.914-87 - AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO Função: Fiscal Técnico
Portaria: DECISÃO 4380/2022
Telefone Fixo: Telefone Celular: 

Unidade: 

Data Início: 11/10/2022 Data Fim: 

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 3
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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 nesta data registrei
no SIAC - Sistema de Acompanhamento de Contratos, o Contrato nº
45/2022, incluindo os dados referentes à gestão. Do que, para
constar, eu, Isabelly Silva Alves, Estagiária da Seção de Licitações e
Contratos do TRE-AL, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
19/10/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/10/2022, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179823 e o código CRC A8E6F78E.

0001374-78.2022.6.02.8000 1179823v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
À SMR,
 
Para atos de gestão e fiscalização após o registro das

designações da Decisão nº 4380/2022 (1171415) no ComprasNet -
Contratos e SIAC. 

 
À SEIC, 
 
Para eventual atualização do Portal da Transparência.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
19/10/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/10/2022, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179835 e o código CRC BC07F896.
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