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COMUNICAÇÃO INTERNA N. SENG/224/2022     e-PAD 7579/2022 

 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022. 
 
 
Análise Técnica – PE 21/2022 - contratação de manutenção em subestações de energia. 
 
 
 
À SELC 

 

Senhora Pregoeira, 

Conforme solicitado via e-mail, segue análise técnica do certame realizado através do 
Pregão Eletrônico 21/2022, para a contratação de empresa para a manutenção continuada 
das subestações de energia deste Regional. 

Em análise da documentação apresentada pela empresa arrematante TF 
ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme planilha anexa, ressalvamos que a 
licitante deverá complementar o item 5 apontado no relatório: 

 

5- Comprovação de que dispõe ou declaração de que disporá, em até 15 (quinze) dias 
corridos da assinatura do contrato, de sede, filial, escritório ou laboratório em Belo Horizonte 
– MG ou Região Metropolitana com técnicos residentes. 

Obs: foi apresentado contrato de locação de um imóvel em Belo Horizonte, assinado 
pelo procurador, mas não apresentada a procuração ou outro imóvel com documento válido 
que comprove locação ou propriedade. Poderá ser apresentada também declaração de que 
disporá de imóvel em até 15 dias corridos da assinatura do contrato. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

DILSON JOSÉ COUTO FILHO 
Seção de Instalações Prediais 

Secretaria de Engenharia 
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Item Item do Edital Requisito

TF Engenharia e Representações Ltda

Porte: demais

CNPJ: 23.972.729/0001-25 (matriz)

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 LOTE - NÚMERO 11 - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - DF

CEP: 71.250-750

TELEFONE: (61) 3363-3328 / 3542-4940

Diretor: Lauro Franco Vilarinho - eng. eletricista - Crea 103481/D-MG

Observações

1 5.1.4

A licitante deverá apresentar, em sua proposta, o detalhamento do BDI, conforme consta no modelo 

para preenchimento (conforme modelo constante do Anexo III do Termo de Referência), observando o 

item 8 do Termo de Referência (Anexo II deste Edital).
ok BDIs iguais aos referências.

2 5.1.5
O licitante deverá apresentar sua proposta observando as condições estabelecidas no item 9 do Termo 

de Referência (Anexo II deste Edital).
ok

A planilha fornecida não tem o cálculo dos 

descontos, porém sabemos que a empresa 

não deu desconto. Sem necessidade de 

apresentação da planilha modelo com a 

identificação do desconto. Valor 

apresentado de R$203.923,64.

3 5.7

A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data prevista para sua 

abertura, nos termos do art. 6º da Lei n.º 10.520/2002. A recusa do licitante em atender a esse prazo 

mínimo, ainda que outro menor conste de sua proposta, poderá ensejar a aplicação da penalidade 

prevista no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002.

ok 0% de desconto.

4 7.1.5
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, conforme Anexo I 

deste Edital.
ok -

5 7.9.1

Comprovação de que dispõe ou declaração de que disporá, em até 15 (quinze) dias corridos da 

assinatura do contrato, de sede, filial, escritório ou laboratório em Belo Horizonte – MG ou Região 

Metropolitana com técnicos residentes.
Completar informação

Falta a procuração da proprietária ou 

declaração de que disporá.

6 7.9.2

Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais - CFT, dentro do seu prazo de validade, que constem os seus responsáveis técnicos e que 

comprove atividade relacionada com o objeto.
ok -

7 7.9.3

Atestado de capacidade técnico-operacional - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características tecnológicas e operacionais com o objeto da licitação, 

mediante a apresentação de atestado (s), em nome da LICITANTE, emitido (s) por pessoa jurídica (s) de 

direito público ou privado, que comprove (m) a execução das seguintes parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo: Manutenção em subestação com potência igual ou superior a 75kVA.

ok -

8 7.9.3.1

A LICITANTE poderá apresentar atestado de capacidade técnico-profissional em substituição ou em 

complementação à comprovação de capacidade técnico-operacional. Para tanto, deverá apresentar: 

-Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, do(s) Responsável(is) Técnico(s) 

(RT) vinculado(s) à empresa proponente, habilitado(s) à execução dos serviços objeto deste certame. 

OK
-A comprovação do vínculo profissional poderá ser efetuada mediante a apresentação de cópia da 

carteira de trabalho (CTPS) em que conste o LICITANTE como CONTRATANTE, do contrato social do 

LICITANTE em que conste o detentor do acervo técnico como sócio, do contrato de trabalho ou 

contrato de prestação de serviço ou, ainda de declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

profissional. OK
-O responsável técnico apresentado para a capacidade técnico-profissional deverá participar da 

execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição na execução do objeto por outro 

de experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que 

seja aprovada previamente pela Administração. OK
-Um ou mais atestado(s) (ou declaração) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT e acompanhado (s) da (s) respectiva (s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter seu(s) responsável(is) técnico(s) executado 

serviços com características semelhantes e equivalentes ao objeto desta licitação, constando 

obrigatoriamente: Manutenção em subestação com potência igual ou superior a 75kVA. OK

ok O tem 7.9.3 já supre a exigência do Edital.

9 7.9.4

Declaração de conhecimento das condições e peculiaridades ou Declaração de vistoria técnica, 

conforme item 23 e modelos contidos nos anexos I e II, todos do Termo de Referência (Anexo II deste 

Edital).
ok Declaração de conhecimento.

10 8.2.4 A proposta deverá estar acompanhada da Declaração Conjunta do Anexo VI deste Edital. ok -  



 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO 

Secretaria de Engenharia 
 

Z:\06 - EMPREENDIMENTOS\GERAL\2022\02 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES\08 - ANÁLISE PROPOSTAS\SENG_CI-

224_Análise_Técnica-Licitação-Manutenção-Subestações-MG_ 2022-10-26.doc  3 
 

 

CONSULTA DO REGISTRO PF - CREA - OK

CONSULTA DO REGISTRO PJ - CREA - OK

 


