
Demanda nº. 021/2021
Contratação de serviço de obra de engenharia para a

reforma da EJUD XIX.

Data de proposição da demanda 28/10/2021

Número do Proad 4901/2021

Valor estimativo R$

Fonte orçamentária de custeio PAC CMP Nº. 3304 - 2021/2022

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante
Requisitante

Unidade
Administrativa

Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP).

Servidor (a) 
responsável

 Emanoel Ferdinando da Rocha Júnior.

Ramal 8340

E-mail emanoel.junior@trt19.jus.br

Integrante

Técnico

Unidade
Administrativa

Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP).

Servidor (a) 
Responsável

José Lécio Pedrosa Mendes.



Ramal 8340

E-mail jose.mendes@trt19.jus.br

Integrante
Administrativo

Unidade
Administrativa

Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP).

Servidor (a) 
Responsável

José Bernardo Neto.

Ramal jose.bernardo@trt19.jus.br

E-mail 8340

3.1 – Cuida–se de Estudo Técnico Preliminar (ETP) que, nos termos da novel Instrução

, trata–se de “documentoNormativa nº. 40, de 26/05/2020, do Ministério da Economia

constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza
determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos,
alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao
anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da
contratação”.

3.2 – Segundo o guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da
informação do TCU, “a elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira
etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar)” (BRASIL, 2012, p.

).39,  COSTA; BRAGA; ANDRIOLI, 2017in

3.3 – Os estudos técnicos preliminares servem para “a) assegurar a viabilidade técnica da
contratação, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; b) embasar o termo de
referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada
viável, bem como o plano de trabalho, no caso de serviços” (BRASIL, 2012, p. 39, in

).COSTA; BRAGA; ANDRIOLI, 2017

3.4 – Nesse sentido, o TCU, através do  , recomendou av. Acórdão nº. 6.638/2015–1C
adoção de controles internos de forma a assegurar que as contratações sejam precedidas de
estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou
projeto básico, devendo conter, entre outros aspectos, o levantamento do mercado, a escolha
do tipo de solução, estimativas preliminares dos preços, descrição da solução como um todo,
justificativas para o parcelamento ou não da solução, os resultados pretendidos, as
providências para adequação do ambiente do órgão, se for o caso, análise de risco, bem como
declaração da viabilidade da contratação (BRASIL, Franklin. Preço de Referência em

).Compras Públicas. Pdf. TCU. Distrito Federal: 2015, p. 31



3.5 – No âmbito do Tribunal de Contas da União é possível vislumbrar jurisprudência
pacífica no sentido da obrigatoriedade dos estudos técnicos preliminares, seja para
contratação de obras, serviços ou compras. (Acórdão 3.215/16 – Plenário; Acórdão 212/17
– Plenário; Acórdão 681/17 – 1ª C.; e Acórdão 1.134/17 – 2ª C.), (COSTA; BRAGA;

).ANDRIOLI, 2017

3.6 – De maneira que o objetivo é estabelecer as condições para contratação de serviço de
obra de engenharia para a reforma da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho

.da 19ª Região – Alagoas (EJUD XIX)

 Cuida–se de uma obra de engenharia que visa a reforma predial da Escola Judicial (EJUD5.1 –
XIX) que fica na parte superior do prédio do Anexo I.

A contratação atenderá as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste ETP e5.2 – 
no correspondente Termo de Referência.

 O objeto da licitação tem natureza de serviço comum de engenharia, sem dedicação5.3 –
exclusiva de mão de obra, a ser contratado por meio de licitação, na modalidade TOMADA DE

.PREÇO

 Os serviços a serem contratados enquadram–se nos pressupostos do 5.4 – Decreto Federal n°.

, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no 9.507, de 21 de setembro de 2018

 do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.art. 3º

 Os quantitativos e os respectivos códigos (CATMAT/CATSERV) serão discriminados na5.5 –
Planilha de Estimativa de Custos e Formação de Preços.

 A contratação adotará como regime de execução a empreitada.5.6 –

 O contrato terá a vigência contratual determinada, obedecendo–se o disposto no 5.7 – art. 57, II,

 desde que de modo fundamentado.da Lei Federal nº. 8.666/1993

 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada5.8 –
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

A empresa deverá realizar a prestação de serviços conforme solicitado e disposto no Termo5.9 – 
de Referência, inclusive a contratada deverá obedecer aos prazos e garantias nele listados, em
harmonia ao que restar celebrado entre o TRT19ª e a empresa vencedora, sob pena das sanções
previstas em lei.



Os serviços contratados não são de natureza contínua.5.10 – 

 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a5.11 –
prestação do serviço.

 As obrigações da Contratada e Contratante estarão previstas no Projeto Básico (PB).5.12 –

A justificativa se deve pelo fato da necessidade de adequação das instalações existentes em6.1 – 
virtude do projeto elaborado pelo corpo de engenheiros da CMP e que foi aprovado pela
Comissão Interdisciplinar de Espaços do TRT de Alagoas e pela Direção da Escola Judicial (

), considerando–se, assim, a natureza objeto da reforma, o público interno e externo,doc. nº. 18
bem como os eventos realizados: cursos de formação inicial e continuada, congressos,
seminários, palestras etc.

 Além disso, é importante realizar essa reforma porque o corpo de engenheiros da CMP6.2 –
constatou a premente necessidade de substituição de toda a cobertura do prédio, tendo em conta
os efeitos da maresia, além de reparar as ferragens da estrutura e do  conforme projetolayout

arquitetônico aprovado.

 É que se constatou que a parte superior (telhado) do edifício do Anexo I se ,6.3 – deteriorou
bem como o contrato com a , constante no BASE ENGENHARIA LTDA Proad nº. 4599/2018
foi rescindido por  da contratada. Logo, a ausência de um serviço preventivo causadoinércia
unicamente pela contratada resultou nessa demanda que, por conta disso, se faz mister a presente
licitação.

 Pontue–se que a referida obra contemplará as necessidades existentes para essa demanda6.4 –
que será apreciada pela equipe de planejamento da contratação neste Estudo Técnico Preliminar.

 De modo que a equipe de contratação compreende que se deve promover pesquisa técnica6.5 –
preliminar com objetivo realizar a presente contratação.

A sua contratação ocorrerá nos termos da legislação de regência à espécie.6.6 – 

 Ressalte–se que essa contratação está alinhada ao objetivo estratégico institucional do TRT6.7 –
de 2021/2026: .“promover o trabalho decente e a sustentabilidade”

 Registre–se que o Estudo Técnico Preliminar estará acompanhado do Quadro de Pesquisa6.8 –
de Preços (QPP), tudo em obediência ao  e legislação de regência à espécie.Ato nº. 71/2017

Por fim, esta comissão destaca que há orçamento suficiente para essa contratação no 6.9 – 
 do .Código 3304 PAC da CMP para 2022



Promovida a pesquisa na rede mundial de computadores, verificou–se que esse tipo de7.1 – 
solução é a que está sendo prestigiada por diversos órgãos públicos , conformeem todo país
planilha abaixo, e que está em anexo neste Proad.

 – Segue abaixo planilha demonstrativa dos órgãos públicos, a saber:7.2

Órgão Pregão
/Tomada de 

preço

UASG Objeto Contratada CNPJ da 
empresa

TRE – PR 00041/2021 070019 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

ENGECAMP ENG. 

DE PROJETOS E 

CONST. LTDA

04.530.529

/0001–78

IBAMA - PR 00001/2021 193118 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

maxi

empreendimentos

imobiliários ltda

15.402.398

/0001–60

Escola de 

Especialistas da 

Aeronáutica – SP

00064/2021 120064 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

C. M. E. CAMPOS 

MELO ENG. LTDA

07.291.184

/0001–35

IBAMA – ES 00005/2021 193107 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

fs serviços de obras 

e reformas 

acabamento na 

construção

20.794.945

/0001–30

14ª GDA de 

Infantaria

Motorizada – SC

00006/2021 160444 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

maxi

empreendimentos

imobiliários ltda

15.402.398

/0001–60

Hosp. Univ. Julio 

Maria Bandeira 

de Bello – PB

00031/2021 155912 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

b3m construtora 

eireli

27.343.319

/0001–76

DPF – PR 00008/2021 200334 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

GAMBOA

LOBATO ENG. 

LTDA

30.777.511

/0001–85

00033/2021 158274



IFES

FLUMINENSE – 

RJ

SERVIÇO

DE Reforma 

predial

MARTINS

BASTOS CONST. 

EIRELI

24.287.027

/0001–75

EMATER – DF 00020/2021 926241 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

JM MIX CONST. E 

COM. EIRELI

11.107.632

/0001–75

Grupamento de 

Apoio de SJC – SP

00099/2021 120016 SERVIÇO

DE Reforma 

predial

KALAHARI SERV. 

TEC. EIRELI

04.707.634

/0001–67

O levantamento de mercado para esse tipo de contratação tem a premissa verificar se a8.1 – 
necessidade da contratação (serviço de engenharia) possui o produto e o fornecedor na base
territorial do  e se está condizente com o objetivo da presente aquisição,Estado de Alagoas
conforme quadro:

Empresa Pregão
/Tomada
de preço

UASG Contratante CNPJ da 
empresa

Sede da 
empresa

LIDER ENG. E 

EMPREENDIMENTOS

– EIRELI

00006

/2021

982705 PREF. MUN. 

ARAPIRACA

10.229.526

/0001–00

Maceió – AL

ÚNICA ENGENHARIA 

E

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS

EIRELI

00006

/2021

982705 PREF. MUN. 

ARAPIRACA

14.554.855

/0001–79

Maceió – AL

J LAURINDO DA 

SILVA EIRELI

00038

/2021

982705 PREF. MUN. 

ARAPIRACA

38.023.657

/0001–47

Atalaia – AL

DVL CONSTRUÇÃO 

CIVIL E LOCAÇÃO 

LTDA

00012

/2021

257023 MINISTÉRIO

DA SAÚDE

34.905.197

/0001–20

Rio Largo – 

AL



IMPRECAR COM. E 

SERV. LTDA

00034

/2020

257023 MINISTÉRIO

DA SAÚDE

03.486.715

/0001–94

Maceió – AL

MCZ CONSTRUÇÕES 

E INCORPORAÇÕES

00004

/2021

453016 PREF. MUN. 

TRAIPU

23.202.729

/0001–46

Japaratinga

– AL

JP ENGENHARIA 

EIRELI

00003

/2021

080022 TRT19ª 37.953.936

/0001–47

Maceió – AL

CONY ENGENHARIA 06445

/2021

982705 PREF. MUN. 

ARAPIRACA

41.167.347

/0001–00

Maceió – AL

BASE CONSTRUÇÕES 

LTDA

00009

/2019

080022 TRT19ª 23.084.564

/0001–55

Joaquim

Gomes – AL

PEREIRA LUCIO 

ENGENHARIA EIRELI

00070

/2020

155126 Ministério da 

Educação

35.930.943

/0001-06

Maceió – AL

VEGAS

CONSTRUÇÃO CIVIL 

E LOCAÇÕES LTDA

00011

/2020

926538 PREF. MUN. 

MACEIÓ

08.418.714

/0001–26

Maceió – AL

ASSISTENCE

ENGENHARIA EIRELI

00002

/2020

200358 SUP. DA PF 

EM

ALAGOAS

08.898.820

/0001–54

Paripueira – 

AL

AMORIM BARRETO 

ENGENHARIA LTDA

00009

/2020

947001 SEINFRA

ALAGOAS

03.318.115

/0001–17

Maceió – AL

CONSTRUCIL

MONTAGEM

INDUSTRIAL EIRELI

00005

/2020

947001 SEINFRA

ALAGOAS

11.127.774

/0001–02

Coqueiro

Seco – AL

ALIANÇA

CONSTRUÇÕES LTDA

00002

/2020

947001 SEINFRA

ALAGOAS

09.066.964

/0001–07

Maceió – AL

RCMS

CONSTRUÇÕES

EIRELI

00018

/2020

026231 UFAL 28.880.585

/0001–09

Girau do 

Ponciano – 

AL



DUPPLA

CONSTRUÇÕES

LTDA EPP

10.001

/2021

947001 SEINFRA

ALAGOAS

13.591.329

/0001–16

Maceió – AL

De modo que a escolha, a especificação e os quantitativos dos materiais destinados na8.2 – 
presente reforma, objeto da contratação, obedecem aos critérios técnicos necessários para o bom
resultado da reforma, haja vista a localização do imóvel em orla marítima cuja salinidade,
maresia, temperatura, chuvas e demais intempéries da natureza exigem bons produtos que
possam resistir ao tempo.

 Em análise do contexto de mercado, habilitam–se as empresas de engenharia ou8.3 –
construtoras com o devido Acervo Técnico, apresentando as qualificações técnico–operacionais
e técnico–profissionais cuja exigência encontra amparo na . EstesSúmula TCU nº. 263

requisitos não limitam a participação de concorrentes a ponto de tornar–se o mercado restrito.

 Dessa maneira, conforme se observa neste Estudo Técnico Preliminar a solução é a8.4 –
contratação de empresa de engenharia especializada na reforma da Escola Judicial do TRT da
19ª Região (AL).

 – O objeto contratado deverá ser realizado conforme as condições estabelecidas no Termo de9.1
Referência.

 Os serviços relativos ao contrato deverão ser iniciados no prazo de até ,9.2 – 07 (sete) dias úteis

a contar da data citada na Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o correspondente
cronograma de obras.

 Os métodos, rotinas de execução dos trabalhos, etapas, tecnologias empregadas, bem como9.3 –
deveres e disciplinas exigidos, estão determinados no Cronograma, Especificações Técnicas e no
Memorial Descritivo, em anexo.

Após emissão da Ordem de Serviço, ocorre uma reunião inicial preparatória, com9.4 – 
representantes da Contratada, Fiscais nomeados e representantes da Contratante onde serão
executados os trabalhos. Nessa reunião a contratada é orientada sobre as rotinas, procedimentos
e particularidades do serviço dentro das dependências do Regional.

 As ordens e solicitações emitidas pela Fiscalização, que representará tecnicamente a9.5 –
Contratante durante a execução dos serviços, serão sempre através de ofícios ou anotações no
Diário de Obras, em que a contratada deverá cumprir o disposto no Memorial Descritivo em
anexo.

A  abaixo considerou a necessidade da contratação estabelecida neste 10.1 – quantidade estimada
Estudo Técnico Preliminar, abaixo, a saber:



ITEM ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1

Obra de engenharia de reforma da Escola

Judicial – EJUD XIX com fornecimento de

materiais e mão–de–obra não exclusiva.

CATSERV 1619 aproximado.

Serviço 01

 – A planilha de pesquisa de preços destaca a estimativa do valor médio unitário e11.1
total da contratação, no importe de R$ 424.554,72 (Quatrocentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais, e setenta e dois centavos) conforme tabela 

 não desonerada, entabulada numa planilha de cálculo de estimativaSINAPI NOV/2021
de preços:

ITEM ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
Valor total

(R$)

1

Obra de engenharia de reforma da Escola

Judicial – EJUD XIX com fornecimento de

materiais e mão–de–obra não exclusiva.

CATSERV 1619 aproximado.

Serviço 01 424.554,72

424.554,72

 – A opção pelo  parcelamento do objeto se deve aos seguintes motivos:12.1 não

 – O objeto a ser contratado (12.1.1 serviço de engenharia especializada na reforma da
) levou em conta a natureza do serviço semelhante no segmento deEscola Judicial

mercado, diante da quantidade a ser licitada (01 – um serviço de obra de reforma predial
), não se podendo, em face disso, se desmembrar em contratações parceladas ou no



fornecimento parcelado. E registre–se que isso não impede a competitividade, nem
diversidade de participantes porque existem empresas de engenharia no mercado local que
atuam mediante licitação, conforme consta neste ETP.

 Portanto, verifica–se que o objeto da contratação é indivisível, pois se constataria12.1.2 –
prejuízo para a solução fracionada. O serviço que será contratado é interdependente e
relacionado com a própria solução como um todo, cuja divisão inviabilizaria o seu
cronograma.

 Além disso, o seu parcelamento causaria impacto de um contrato sobre outros e12.1.3 –
na alta demanda de pessoal na elaboração de processo e fiscalização de diferentes
contratos com mesmo objeto. Bem como não se identifica melhor aproveitamento na sua
fragmentação.

 Nesse sentido, colhe–se o precedente do TCU consubstanciado no verbete de sua 12.1.4 –
 que expressa que é “obrigatória a admissão da adjudicação por item e nãoSúmula nº. 247

por preço global, nos editais das licitações para a contratação de , serviços, comprasobras

e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou

, tendo em vista o objetivo de propiciar a amplacomplexo ou perda de economia de escala

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê–lo com relação a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar–se a essa divisibilidade

”. (Destaques nossos).

 A equipe de contratação declara que há necessidade de realização de contratação13.1 –
de empresa de manutenção preventiva e corretiva predial, motivo pelo qual informa que
existe contrato em vigor constante no  que trata dessa contratação,Proad nº. 1751/2020
cujo orçamento está previsto no PAC CMP 2021 Código nº. 3304, no valor de atual de
R$ 1.382.434,20 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e
quatro reais, e vinte centavos) e para o PAC CMP  Código 3304 há valor2022
previsto no importe de R$ 1.022.739,36 (hum milhão, vinte e dois mil, setecentos e

.trinta e nove reais, e trinta e seis centavos)

 A presente contratação está prevista no plano de aquisições da CMP ao exercício14.1 –
de , sob o . 2022 3304 CMP – Manutenção Predial

 – Essa contratação está alinhada ao Objetivo Estratégico do TRT de  em "14.2 2021/2026
”.promover o trabalho decente e a sustentabilidade



– O objeto desta ação, suas peculiaridades, sua natureza e especificação técnica estão15.1  
detalhadamente descritos neste documento e o serão no correspondente Termo de Referência.

– Importante destacar que a solução apresentada neste ETP pela equipe de planejamento da15.2 
contratação .é a reforma da EJUD XIX

 Logo, qual modalidade de contratação poderá ser efetuada  Vejamos.15.3 – ?

 Tem–se que o  assevera que:15.4 – art. 6º da Lei nº. 8.666/93

I –  – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada porObra
execução direta ou indireta;

II –  – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para aServiço
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade,

seguro ou trabalhos técnico–profissionais. (Destaques nossos).

 Por sua vez, a  – 15.5 – OT do IBRAOP Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Pública

especifica que reformar consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu
todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua
utilização atual.

 Nesse contexto, o objeto da contratação é mesmo  por causa da15.6 – obra de engenharia
dimensão e profundidade da solução a ser contratada, bem como o objeto do contrato que será
realizado no prédio do Anexo–I indicam isso.

 O  compreende que para esse tipo de contratação15.7 – C. Tribunal de Contas da União (TCU)

decidiu que “obra de engenharia é a alteração do ambiente pelo homem, sendo irrelevante, para
sua caracterização, as técnicas construtivas utilizadas ou os materiais empregados” (Acórdão

).2.470/2013 – Plenário

 E por conta desse tipo de obra de engenharia, o TCU definiu que a modalidade de15.8 –
contratação  ser por meio de  e  , conforme se infere do  não pode Pregão nem SRP v. Acórdão nº.

:3605/14 – Pleno

Assim, embora muito se discuta a viabilidade e vantajosidade prática na utilização do

pregão para a contratação de obras, não existe margem à discricionariedade em comando
 (Acórdão tão específico nº. 1538/2012 – TCU – Plenário). Nesse diapasão, não se aplica a

modalidade pregão à contratação de obras de engenharia, locações imobiliárias e
 (vide Acórdãos em Licitações Contratos & Orientações e Jurisprudência doalienações

TCU, p. 48  64, 4ª Edição – Revista, atualizada e ampliada).usque

 Conforme o  deste ETP verifica–se que o valor estimado da obra ultrapassou o15.9 – item 11
importe de , motivo pelo qual, de fato, não pode ser mediante  e nem o R$ 330.000,00 SRP

, conforme decidido pelo TCU, bem como  a modalidade .Pregão não cabendo Convite

 Assim, se recomenda a utilização da modalidade licitatória de .15.10 – TOMADA DE PREÇO



 De modo que a estratégia de contratação dar–se–á por , com15.11 – TOMADA DE PREÇO
fundamento na , tipo  (Lei Federal nº. 8.666/93 MENOR PREÇO GLOBAL Acórdãos: 2.977
/2012–TCU–PLENO, 2.695/2013–TCU–pleno, 343/2014–TCU–Pleno, 4.205/2014–TCU–1ª
Câmara, 757/2015–TCU–Pleno, 588/2016–TCU–Pleno, 2.901/2016–TCU-Pleno e 3.081

)./2016–TCU–Pleno

Os recursos orçamentários serão do orçamento do Tribunal.15.12 – 

O recebimento e conferência de todo o serviço e materiais serão realizados pela equipe15.13 – 
da Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP.

Qualquer problema relacionado à execução contratual deverá ser imediatamente15.14 – 
notificado aos fiscais do contrato para as providências cabíveis.

 Eventuais intercorrências e ações de contorno estão elencadas no 15.15 – item 20 – Análise de
 deste ETP.Riscos

Para tanto, a contratação fundamentar–se–á, ainda, nos seguintes normativos:15.16 – 

, que estabelece normas gerais relativasLei Complementar nº. 123, de 14/12/2006
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

, que regula o processo administrativo no âmbito daLei Federal nº. 9.784/1999
Administração Pública Federal.

, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, daLei Federal 8.666, de 21/06/1993
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.

, que dispõe sobre a proteção do consumidor.Lei Federal nº. 8.078/1990
, que regulamenta o tratamentoDecreto Federal nº. 8.538, de 06/10/2015

favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública Federal.

, que regulamenta a consulta ao Sistema deAto GP TRT 19ª nº. 206/98
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, instituído pela Instrução
Normativa nº. 05, de 21/07/95 e atualizado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº. 2, de 2010.

, que estabelece procedimentos internos para aAto GP TRT 19ª nº. 71/2017
tramitação dos processos licitatórios no âmbito Tribunal Regional do Trabalho da
19ª Região e sobre a sua fiscalização.

, que dispõe sobre a utilização do Sistema ETP DigitalAto GP TRT 19ª nº. 41/2021
no planejamento das contratações públicas realizadas no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região.

, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos TécnicosIN SLTI/MPOG nº. 40/2020
preliminares – ETP, para aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no
âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital.

, que dispõe sobre o procedimento administrativo paraIN SLTI/MPOG nº. 73/2020
a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços



em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.

, que estabelece regras de funcionamento do SistemaIN SLTI/MPOG nº. 03/2018
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no âmbito do Poder
Executivo Federal.

, que dispões sobre os critérios de sustentabilidadeIN SLTI/MPOG nº. 01/2010
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

A Equipe de Apoio à Contratação foi instituída formalmente pela Administração do15.17 – 
TRT, em que constam os seguintes servidores:

Papel Unidade Nome Ramal E-mail

Integrante

Requisitante

CMP Emanoel Ferdinando da 

Rocha Júnior

8340 emanoel.junior@trt19.

jus.br

Integrante

Técnico

CMP José Lécio Pedrosa 

Mendes

8340 jose.mendes@trt19.jus.

br

Integrante

Administrativo

CMP José Bernardo Neto 8340 jose.bernardo@trt19.

jus.br

 A Equipe de Gestão desta Contratação deverá ser instituída formalmente pela15.18 –
Administração do TRT oportunamente.

 Havendo a necessidade de eventual substituição de um ou mais membros dessa Equipe15.19 –
de Planejamento da Contratação, o diretor da área responsável deverá indicar substituto à
Autoridade Competente desta Corte.

 A tabela abaixo elenca os principais recursos humanos e físicos necessários à adequada15.20 –
implantação da solução pretendida:

Recurso Quant. Atribuições / destinações

Equipe de Planejamento, Apoio e

Gestão da Contratação.

T r ê s

servidores

Instruir o processo de

contratação;

Equipe de suporte/Coordenadoria

de Manutenção e Projetos – CMP.

D o i s

Servidores

Gerir o contrato.



 A planilha na sequência elenca os principais marcos temporais projetados para a15.21 –
concretização da ação pretendida, considerando a demanda de serviços prevista para início
imediato:

Item Atividades Prazo (dias 
corridos)

Datas estimadas

Início Fim

1 Aprovação da ação. D1 + 5 28/10/2021 03/11/2021

2 Instrução do processo
na fase interna pela
CMP.

D2 = D1 + 30 03/11/2021 14/01/2022

3 Instrução do processo
na fase de licitação.

D3 = 60 14/01/2022 01/04/2022*

4 Confecção, assinaturas
e publicação do
Contrato.

D4=D3 + 20 01/04/2022 21/04/2022

5 Emissão das notas de
empenhos.

D5 = D4 + 5 23/04/2022 28/04/2022

6 Início da vigência do
contrato.

D6 = D4 28/04/2022 28/04/2022

7 Conclusão das
atividades

D7 = D4 28/04/2022 28/04/2022

Prazo total para os primeiros 
fornecimentos - Linha de Base

120 (cento e vinte) dias úteis a partir da 
aprovação da ação.

Recesso forense do dia  a .* 20/12/2021 06/01/2022

Estima–se que a Nota de Empenho (NE) será emitida na quarta semana do mês de 15.22 – abril
, bem como a sua Ordem de Serviço (OS).de 2022



– Trata–se de aquisição de serviço comum de engenharia, cujos padrões de desempenho e16.1 
qualidade podem ser objetivamente definidos nos documentos de contratação por meio de
especificações usuais no mercado.

– A estratégia de contratação dar–se–á por , com fundamento na 16.2 TOMADA DE PREÇO
, tipo .Lei Federal nº. 8.666/93 MENOR PREÇO GLOBAL

 – 16.3 Eventual interrupção contratual

– Eventual interrupção contratual ensejará no descumprimento das condições16.3.1 
definidas para a prestação do serviço, e deverá ser alvo das ações e penalidades previstas
em contrato.

–16.4 Transição contratual

– Não haverá transição contratual haja vista se tratar de contrato de serviço16.4.1 
por prazo determinado.

 Os resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento17.1 –
nacional sustentável, , o que, ‘deé a reforma da Escola Judicial do TRT da 19ª Região
per si’, é suficiente para o preenchimento deste requisito.

No que pertine ao , nesse aspecto, especificamente da17.2 – desenvolvimento nacional
contratação, tem–se que as empresas que irão cotar os preços e participar da licitação,
nos termos da legislação atual, possuem base territorial no país. Além do mais, o serviço
contratado pelo TRT19ª repercutirá na receita da empresa vencedora, promovendo
desenvolvimento econômico e sustentável.

 Para essa finalidade, a equipe técnica entende que  para18.1 – não há necessidade
realização de plano de ação específico para fins de treinamento sobre fiscalização de
contratos, considerando–se que a equipe de gestão e fiscalização desta contratação são
servidores da CMP que possuem experiência nesse tema, bem como o Regional, através
da Escola Judicial (EJUD – XIX), dispõe de calendário anual de ações de treinamento
que preparam os servidores para tanto.

 A presente contratação deverá obedecer ao disposto na 19.1 – Resolução CNJ nº. 400, de 16

, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, bem/06/2021

como nos parâmetros estabelecidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do



, , atualizada conforme a Trabalho 3ª Edição Resolução CSJT nº. 310, de 24 de setembro de

.2021

Ameaça Efeito Prob. Imp. Risco

Calc.

Ação de prevenção

/contorno.

Responsável Prazo

Falta de orçamento 

do TRT para 

realização da ação.

Ausência de 

orçamento para 

efetivação da 

aquisição. 0,25 5,00 1,25

Negociar com a 

Administração do TRT 

a destinação de 

recursos orçamentários 

para a ação.
Diretoria Geral 

do TRT

No pré–

empenho.

Atraso na entrega

Ameaça de 

descumprimento do 

cronograma. 0,75 5,00 3,75

Antecipar a negociação 

com o prestador do 

serviço para evitar 

atrasos.

Fiscais do 

Contrato.

Após o 

empenho.

Falta de pessoal 

para instrução e 

acompanhamento

da ação.

Atraso na ação e 

comprometimento

da execução 

orçamentária. 0,05 5,00 0,25

Negociar com a 

administração a 

ampliação dos recursos 

humanos disponíveis.

Coordenador

de Manutenção 

e Projetos

Não se 

aplica.

Não fornecimento 

do serviço 

contratado

(Inexecução

contratual).

Inviabilização da 

ação.

0,75 5,00 3,75

Aplicar as penalidades 

contratuais e buscar 

nova alternativa de 

contratação.

Fiscais e 

Gestor do 

Contrato.
Após o 

empenho.

Paralisação da 

obra.

Inviabilização da 

ação.

0,75 5,00 3,75

Aplicar as penalidades 

e estartar novo ETP e 

TR para a finalização 

restante da reforma.
Coordenador

de Manutenção 

e Projetos

Durante o 

prazo da 

finalização



:Referências

Referencial Probabilidade

Provavelmente ocorrerá. 0,95

Grande chance de ocorrer. 0,75

Igual chance de ocorrer ou não. 0,50

Baixa chance de ocorrer. 0,25

Chance remota de ocorrer. 0,05

Grau do impacto Peso Características

Muito Grande 5,0 Inviabilização da ação;

Prejuízos à Instituição / Administração.

Grande 4,0 Atraso significativo da ação;

Impacto grave nos objetivos da ação.

Moderado 3,0 Atraso da ação;

Impacto moderado nos objetivos da ação.

Pequeno 2,0 Impacto leve nos objetivos da ação, passível 

de contorno.

Muito pequeno 1,0 Nenhum impacto significativo à ação.

 Objetivando sempre mitigar riscos e fazer um bom uso do dinheiro público,21.1 – 
certificamos que o serviço de engenharia de reforma da EJUD XIX considerou no



respectivo  , e a sua nãocálculo o quantitativo do serviço, materiais e equipamentos
contratação poderá comprometer a estrutura predial do Anexo I que não somente acolhe
a Escola Judicial, mas também a Coordenadoria de Precatórios e a CCJUSC.

 Trata–se de aquisição de serviço comum de engenharia, cujos materiais que serão22.1 –
fornecidos na obra possuem qualidade técnica definida em norma da ABNT, e podem ser
encontradas em diversas casas de materiais de construção.

 As empresas contratadas obedecerão aos critérios técnicos definidos para esse modelo de22.3 –
contratação, em que as características dos materiais possuem diversas marcas e qualidades com
preços alinhados às práticas comerciais.

Diante do que foi reproduzido e analisado no presente Estudo Técnico Preliminar (ETP),23.1 – 
esta equipe responsável pelos atos da presente contratação sugere à Alta Administração desta 

 Corte Laboral de Alagoas:egrégia

contratação de serviço de obra de engenharia para a reforma da 23.1.1 – A  é solução
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – Alagoas (EJUD

, conforme XIX) destacados neste ETP;

23.1.2 – A  é aquela estipulada nos itens 9 e 10 deste ETP,quantidade estimada
considerando–se a necessidade da contratação;

23.1.3 – O  estimado é no montante de valor médio total R$ 424.554,72 (Quatrocentos e
vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais, e setenta e dois centavos),
estando esse valor atual dentro da realidade praticada pelo mercado;

23.1.4 – O  deste Regional através do importe será do orçamento plano anual de aquisições
 sob o ;da CMP de 2022 Código PAC CMP nº. 3304

23.1.5 – A  será mediante ,forma de licitação TOMADA DE PREÇO  com fundamento na 
, tipo Lei Federal nº. 8.666/93 MENOR PREÇO GLOBAL;

23.1.6 – A equipe  que a essa é viável e fundamental para este Regional,declara contratação 
em se tratando de reforma predial necessária para a manutenção da estrutura da Escola
Judicial;

23.1.7 –  (ETP) e Aprovação deste Estudo Técnico Preliminar autorização para a
 (TR);confecção do respectivo Projeto Básico

23.1.8 –  para a presente contratação.Seguir com as demais etapas licitatórias



24.1 – A equipe de contratação declara, para os devidos fins que se fizerem necessários, que a
presente contratação, mediante , é viável, em se tratando de reformaTOMADA DE PREÇO
predial necessária para a manutenção da estrutura da Escola Judicial ( ) e, porEJUD – XIX
conseguinte, em virtude de que o  abriga a  e a Anexo I Coordenadoria de Precatórios CCJUSC
.
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