
OBRA/REFORMA OBJETO PROCESSO PREGÃO CONTRATO  VALOR CONTRATADA CNPJ TIPO   % EXECUTADO SITUAÇÃO

REFORMA (INICIADA EM 2019)

Continuidade dos dos serviços de
modernização/recuperação do edi fício‐sede da Justiça
Federa l em Alagoas (3ª Etapa) incluindo pintura ,
recuperação de reforço estrutura l , revestimentos e
forros , pisos ,
bancadas de recepção (com requis i tos de
acess ibi l idade), ins ta lações  hidrossani tárias
(complemento dos serviços não real i zados através do
contrato nº 014/2017), ins ta lações  elétricas ,
complemento das insta lações de combate a incêndio,
serviços  de serra lharia  e marcenaria ,
abrangendo todas as dependências , do subsolo ao
sexto pavimento, incluindo fornecimento de
materia is , equipamentos e mão‐de‐obra para completa
execução do objeto

971‐73.2019.4.7200 15/2019 20/2019 311.500,00 WJ DOS SANTOS ‐ ME 25.018.526/0001‐20 MODERNIZAÇÃO 82,93% ENCERRADO

OBRA(INICIADA EM 2019)

Contratação de empresa  especia l i zada em serviços  de 
engenharia  para  o fornecimento e insta lação de 
s i s tema de microgeração de energia  fotovolta ica  ON 
GRID, compreendendo a  aquis ição de equipamentos , 
insta lação do s i s tema, aprovação e efetivação do 
s is tema perante à  concess ionária  loca l  de energia , 
bem como o treinamento, manutenção e suporte 
técnico, no edi fício sede da  Justiça  Federa l  em Alagoas  
(Seção Judiciária  de Alagoas) – potência  de 377,52 kwp 
e nos  edi fícios  das  Subseções  Judiciárias  de Arapiraca  – 
potência  de 94,38 kwp e União dos  Pa lmares  – Potência  
de 34,98 kwp.

2487‐31.2019.4.05.7200 30/2019 26/2019 1.225.607,00 TALDI INCORPORAÇÕES LTDA‐ME 19.180.241/0001‐98 OBRA 100,00% ENCERRADO

OBRA(2 ETAPAS ‐ 1ª EM 2020)

Contratação de empresa de engenharia especia l i zada,
para executar a obra de construção da
SubseçãoJudiciária de Santana do Ipanema (11ª Vara
Federa l ), incluindo fornecimento de materia is ,
equipamentos e mão de obra para completa execução
do objeto em duas etapas , na cidade de Santana do
Ipenama, com fornecimento tota l de materia is ,
insta lações  de equipamentos  e mão de obra.

1937‐36.2019.4.05.7200
Concorrên
cia  
01/2019

04/2020 3.024.071,10 SAMPAIO CONSTRUÇÕES EIRELI ‐ EPP, 02.393.324/0001‐62 OBRA 41,70% EM ANDAMENTO

REFORMA

Contratação de empresa especia l i zada na prestação de
serviços de engenharia elétrica para a execução dos
serviços de readequação do s is tema elétrico entre as
sa las de nobreaks dos 6 (seis ) pavimentos , com os
respectivos quadros de dis tribuição de circui tos de
cada pavimento, loca l i zados no edi fício‐sede da Justiça
Federa l  em Alagoas .

1250‐25.2020.4.05.7200 11/2020 21/2020 71.097,23 REAL ENERGY LTDA 01.116.138/0001‐38 REFORMA 100,00% ENCERRADO

INFORMAÇÕES GERAIS ‐ RELAÇÃO DAS OBRAS E REFORMAS EXECUTADAS NA JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS ‐JFAL ‐ 2019/2020

JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS


