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CONTRATO TRT Nº 038/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE
BANHEIRO E COPA NO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA
RUA GASPAR VIANA, 485, DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO.,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES,
CONDIÇÕES
E
PRAZOS DEFINIDOS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS,
POR
INTERMÉDIO
DO
TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, E
A EMPRESA OLIVA LTDA - EPP.
CONTRATANTES: a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, inscrito no Ministério da Fazenda sob o
nº 01.547.343/0001-33, com sede na Trav. D. Pedro I, nº 750, Bairro:
Umarizal, Belém-Pará, CEP: 66.050-110, e a Empresa OLIVA LTDA - EPP,
doravante denominados, respectivamente, TRIBUNAL e CONTRATADA.
REPRESENTANTES: O Excelentíssimo Senhor FRANCISCO SÉRGIO SILVA
ROCHA, Presidente, CPF Nº 149.206.032-15, representa a UNIÃO, e o
Sr. HUGO LEONARDO CID OLIVEIRA, C.P.F. Nº 737.805.612-04, sócio
proprietário, residente e domiciliado à cidade de Belém, estado do
Pará, representa a CONTRATADA.
SEDE E REGISTRO DA CONTRATADA: a CONTRATADA é estabelecida na cidade
de Belém, Estado do Pará, na Conjunto Providência, Quadra 14, Rua 5,
número 272 – Bairro Maracangalha – CEP 66110-047 – E-mail:
comercial@oliva.eng.br – Telefone: 91 3224-4641 e está inscrita no
Ministério da Fazenda sob o nº 03.679.844/0001-07, Inscrição
Estadual nº 150.213-4.
FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este Contrato decorre da Licitação realizada
através do Pregão Eletrônico nº 19/2016, Processo T.R.T. Nº
1080/2016, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº. 5450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº.
8.666/1993 e Lei nº. 8.078/1990.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1. O Presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa
para execução dos serviços de reforma e adaptação de banheiro e copa
no Edifício localizado na Rua Gaspar Viana, 485, do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região, conforme especificações,
condições e prazos definidos no edital e seus anexos, que são parte
integrante deste contrato independentemente de transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O valor total deste Contrato é de R$-66.350,00(sessenta e seis
mil, trezentos e cinquenta reais), já incluídas todas as despesas
incidentes, inclusive as legais e/ou adicionais relativas à execução
do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos,
regular-se-ão pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo
54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.
3.2. Os serviços objeto deste Contrato serão contratados no REGIME
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
3.3. A execução dos serviços deverá estar rigorosamente de acordo
com as especificações, sendo que quaisquer alterações somente
poderão ser introduzidas se constarem de proposta apresentada por
escrito, com a aprovação da Fiscalização do TRIBUNAL.
3.4. Os atrasos na execução dos serviços somente serão justificáveis
quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, conforme
disposições contidas no Código Civil Brasileiro, ou por força de
fatos relacionados com o TRIBUNAL.
3.5. Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação deverão
ser encaminhados à Fiscalização do Tribunal no prazo máximo de até
24 (vinte e quatro) horas após o evento, devidamente justificados e
instruídos, sob pena de indeferimento.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1. A vigência do contrato será de 120 (Cento e Vinte) Dias,
contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia
legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
4.2. O prazo de execução dos serviços executados está incluso no
prazo de vigência do Contrato
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1. A CONTRATADA ficará obrigada aos seguintes prazos:
5.1.1. O prazo máximo para execução dos serviços é de 60 (Sessenta)
dias consecutivos, contados em dias consecutivos, com data de início
e conclusão fixada na Ordem de Serviço expedida pela
Divisão de
Obras e Projetos de Engenharia – DIENG.
5.1.1.1. A data de início fixada na Ordem de Serviço não poderá ser
inferior a data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA,
enquanto que a data de conclusão dos serviços observará o prazo da
proposta da CONTRATADA, se inferior ao limite máximo previsto neste
subitem.
5.1.1.2. Na Ordem de Serviço deverá ser dimensionado, também, o
prazo de início e fim de cada etapa, nos moldes do cronograma
físico-financeiro.
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5.1.1.3. Os serviços que provoquem barulho excessivo ou cheiro forte
a ponto de inviabilizar os trabalhos dos ambientes contíguos às
áreas envolvidas na contratação serão executados, preferencialmente,
a partir das 15 horas e/ou nos finais de semana e feriados;
5.1.1.4. Qualquer mudança no horário de trabalho só será possível
mediante a autorização prévia da Fiscalização.
5.1.1.5. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e
feriados, ou fora do horário de expediente normal do TRIBUNAL
dependerá de prévia e formal autorização da FISCALIZAÇÃO do
TRIBUNAL;
5.1.1.6. Os serviços realizados fora do horário previsto, assim como
os extraordinários, a que estiverem sujeitos a licitante vencedora,
não implicarão em acréscimo ou majoração do preço pactuado para
execução
do
serviço
licitado,
não
se
justificando
qualquer
reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro
sob esse fundamento, razão pela qual fica a licitante vencedora
obrigada a dimensionar o horário de trabalho de acordo com os
parâmetros indicados neste Edital.
5.1.1.7. Os dias considerados impraticáveis por motivo de força
maior, comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pelo TRIBUNAL,
serão abonados na contagem dos prazos contratuais, desde que
devidamente registrados;
5.1.1.8. Os pedidos de aditivo de prazos, motivados pelo caso
fortuito/força
maior,
fato
de
terceiro
reconhecido
pela
administração ou fato da administração, além de devidamente
justificados, deverão estar instruídos de cópia do registro formal e
contemporâneo da ocorrência, sob pena de indeferimento;
5.1.1.9. Considerar-se-á como data de conclusão dos serviços, para
contagem de prazo, a da emissão pelo TRIBUNAL do respectivo Termo de
Recebimento Definitivo.
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA
6.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo
de entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de
garantia correspondente ao percentual de 3% (três por cento) do
valor do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
6.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada
em caderneta de poupança em favor do Tribunal Regional do Trabalho
da Oitava Região.
6.2. A garantia servirá para o fiel cumprimento do contrato,
respondendo, inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas.
6.2.1. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, dentre outros, o pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao
CONTRATADO; e
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer
natureza, não honradas pelo CONTRATADO.
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6.3. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em
cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas
alíneas “a” a “d” do item 6.2.1.
6.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica
Federal ou Banco do Brasil, em conta específica com correção
monetária, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
6.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,05% (cinco centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 1,50%
(um e meio por cento).
6.6. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento
irregular das cláusulas do contrato, conforme dispõem os incisos I
e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
6.7. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena
ciência dos termos do Edital do Pregão eletrônico nº 19/2016 e das
cláusulas contratuais.
6.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções a
CONTRATADA.
6.9. A garantia deverá ser integralizada na mesma modalidade, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre que dela forem deduzidos
quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do Contrato ou
repactuação de preços, de modo que corresponda a 3% (três por cento)
do valor global contratado.
6.10. A perda da garantia em favor do TRIBUNAL, por inadimplemento
das
obrigações
contratuais,
dar-se-á
de
pleno
direito,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial
e sem prejuízo das demais sanções previstas neste Contrato.
6.11. A garantia de execução contratual será liberada em até 30
(trinta) dias após a data de vigência deste Contrato, desde que
estejam cumpridos todos os termos, cláusulas e condições e deduzidos
todos os prejuízos financeiros provocados pela CONTRATADA e não
liquidados.
6.12 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros.
6.13. Isenção de Responsabilidade da Garantia:
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6.13.1. O Tribunal Regional do Trabalho não executará a garantia na
ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das
obrigações contratuais;
c) descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrentes de atos
ou fatos praticados pela Administração;
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.
6.13.2. Caberá à própria administração apurar a isenção da
responsabilidade prevista nas alíneas “c” e “d” do item 6.13.1, não
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
6.13.3 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de
responsabilidade que não as previstas no item 6.13.1.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO TRIBUNAL
O TRIBUNAL, na vigência deste Contrato, compromete-se a:
7.1. Fazer reunião de leitura do termo contratual com a licitante
vencedora, antes do início da execução dos serviços, objetivando
retirar todas as dúvidas decorrentes da contratação;
7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos técnicos da licitante vencedora;
7.3. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em
desacordo com as especificações constantes deste Contrato, fixando
prazo para execução, conforme o disposto na cláusula Décima deste
Contrato;
7.4. Solicitar que seja refeito o serviço e substituído o material
que não atenda às especificações do TERMO DE REFERÊNCIA;
7.5. Fiscalizar a execução dos serviços, liquidar e efetivar o
pagamento
observadas
as
condições
e
prazos
presentes
neste
instrumento;
7.6. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local da
prestação dos serviços para execução dos trabalhos, efetuando o
respectivo cadastramento para controle;
7.7. Autorizar, diante a comprovada necessidade, a alteração do
contrato para acrescer ou diminuir as quantidades contratadas,
mediante orçamento detalhado e aprovado, nos termos da Lei nº
8.666/1993.
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CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
A CONTRATADA, na vigência deste Contrato, compromete-se a:
8.1. Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas, e, ainda,
com as instruções emitidas pelo TRIBUNAL;
8.1.1. Em caso de divergência entre o contido na especificação
técnica e nos lay-outs apresentados, as regras a serem seguidas são
as dispostas no TERMO DE REFERÊNCIA (especificações técnicas).
8.1.2. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta.
8.1.3. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes,
prevalecerão sempre os mais recentes.
8.2. Observar os prazos fixados na Ordem de Serviço de que trata a
Cláusula Terceira, apresentando, quando houver necessidade, pedidos
de prorrogação antes de findo o período determinado para a conclusão
dos serviços;
8.3. Apresentar, antes do efetivo início da execução dos serviços,
Cronograma Físico Analítico, com indicação dos prazos, em dias,
requeridos para a realização de cada atividade contida na Planilha
Orçamentária;
8.4. Apresentar, por ocasião das reuniões semanais a serem
realizadas com a FISCALIZAÇÃO, planejamento quinzenal dos serviços a
serem executados;
8.5. Absorver, na execução do contrato, egressos do sistema
carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual não inferior a 2% (dois por cento) do efetivo de pessoal
empregado no serviço (Resolução CNJ nº 114/2010);
8.6. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços licitados;
8.6.1. O TRIBUNAL não responderá por qualquer indenização ou crédito
civil, trabalhista, previdenciário ou fiscal ou outro de qualquer
natureza, decorrente do presente serviço, por ser considerado "dono
da obra", nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 191 da
Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do colendo
Tribunal Superior do Trabalho, sendo inaplicável, ao caso concreto,
a inteligência do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, com os ajustes da
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, ou a Súmula nº
331 do colendo Tribunal Superior do Trabalho.
8.7.
Responsabilizar-se
pelo
fornecimento
de
mão-de-obra,
equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, taxas, licenças, bem
como todas as despesas necessárias à completa execução dos serviços
licitados;
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8.8. Fornecer todos os materiais a serem empregados nos serviços,
ficando a seu cargo os custos de aquisição, transporte, seguro,
armazenamento e utilização. Os materiais deverão ser da melhor
qualidade e previamente aprovados pela Fiscalização do TRIBUNAL;
8.9. Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, pelos
empregados ou seus representantes, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo
TRIBUNAL;
8.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da instalação ou dos
equipamentos empregados;
8.11. Responsabilizar-se perante o TRIBUNAL pela
serviços que venha a subempreitar com terceiros;

execução

dos

8.11.1. A CONTRATADA somente poderá subempreitar serviços com
empresas que apresentem regularidade fiscal e em percentual que não
exceda a 30% (Trinta por cento) dos serviços contratados;
8.11.2. Toda subcontratação deverá ser previamente autorizada pelo
Tribunal;
8.12. A CONTRATADA deverá manter seus empregados trabalhando
uniformizados, devidamente identificados mediante a utilização de
crachás e com trânsito restrito aos locais de serviços, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do TRIBUNAL;
8.13. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá:
8.13.1. apresentar a relação de empregados vinculados ao presente
Contrato, o CEI – Cadastro Específico no INSS em relação ao serviço,
bem como o nome do profissional que será o responsável técnico pelos
serviços, nos termos previstos no TERMO DE REFERÊNCIA;
8.13.2.
emitir um documento informando à Delegacia Regional do
Ministério do Trabalho sobre o início dos serviços, conforme
detalhado nas especificações técnicas.
Uma cópia deste comunicado
deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO;
8.13.3. providenciados os seguintes documentos, cujas cópias serão
encaminhadas à FISCALIZAÇÃO: Matrícula do serviço no INSS, ART junto
ao CREA/PA e Licença ou alvará para construção/reforma emitida pela
Prefeitura do município onde será realizado o serviço de engenharia.
8.14. Os serviços deverão ser executados obedecendo às normas gerais
de Segurança de Trabalho, especificamente no que se refere à
utilização de EPI;
8.15. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de
equipamentos, materiais e serviços pela FISCALIZAÇÃO do TRIBUNAL e
pelos atrasos acarretados por esta rejeição, cumprindo os prazos
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estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, conforme previsto neste instrumento
contratual;
8.16. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às
dependências do local dos serviços;
8.17. Inteirar-se, por intermédio da Secretaria Administrativa do
TRIBUNAL, dos detalhes de entrada e saída, na área de prestação dos
serviços, de seu pessoal, veículos, equipamentos, materiais e demais
pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança
exigidas;
8.18. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem,
promovendo a limpeza dos serviços, durante o período de execução e,
especialmente, ao seu final;
8.19. Comunicar à Fiscalização qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, de
preferência por escrito;
8.20. Apresentar à Fiscalização a nota fiscal e o termo de garantia
dos equipamentos fornecidos e instalados em conjunto com os serviços
de engenharia, para efeito de encaminhamento à Coordenadoria de
Material e Logística no interesse da avaliação da conveniência de
registro da incorporação patrimonial.
8.21. Garantir, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a solidez e segurança
do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, contados a
partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro;
8.22. Manter, obrigatoriamente, um técnico responsável pelos
serviços, com autonomia para resolver de imediato quaisquer
solicitações feitas pela Fiscalização;
8.23. Manter durante a execução dos serviços licitados, as condições
de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016
em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas;
8.23.1. Deverá ser comprovada na oportunidade, também, a regularidade para com o FGTS, INSS e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
Em relação ao INSS e FGTS a comprovação deverá ser realizada mediante a apresentação de guia de recolhimento ao órgão respectivo.
8.24. Providenciar, até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura
do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA,
entregando uma via à Fiscalização do TRIBUNAL.
8.25. Submeter à aprovação da Fiscalização do TRIBUNAL, o(s) nome(s)
e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsável técnico que, porventura, venha a ser substituído;
8.26. Em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do
contrato, o serviço deverá ser, obrigatoriamente, legalizada junto
aos órgãos competentes: CREA, PREFEITURA, INSS, etc. Deverão ser
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encaminhadas cópias dos documentos comprobatórios ao Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região, juntamente com cópia do
recolhimento dos encargos sociais devidos do serviço. Ao final do
serviço deverá ser fornecido, pela CONTRATADA, a Certidão Negativa
de Débito do INSS (CND/INSS);
8.26.1. Serão aceitos protocolos que comprovem o pedido de
legalização.
8.27. Apresentar provas de quitação tempestiva dos salários dos
empregados e do correspondente recolhimento dos encargos sociais do
mês anterior ao da emissão do documento de cobrança, acompanhados
da(s):
a) relação de empregados com identificação do nome e função, sujeita
à atualização sempre que houver alterações no quadro da mão-de-obra;
b) cópias dos contratos de trabalho e de prestação de serviços,
sujeita à atualização sempre que houver alterações no quadro da mãode-obra, e
c)
cópias
dos
documentos
gerados
pelo
Sistema
Empresa
de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP para
o número de cadastro específico do serviço no Instituto Nacional de
Seguridade Social (CEI).
8.28. Apresentar provas de quitação tempestiva das rescisões e
indenizações trabalhistas e do correspondente recolhimento dos
encargos sociais, quando houver, acompanhados da (s) :
a) cópias das rescisões de contrato de trabalho e demais documentos
de origem das indenizações trabalhistas, e
b)
cópias
dos
documentos
gerados
pelo
Sistema
Empresa
de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP para
o número de cadastro específico do serviço no Instituto Nacional de
Seguridade Social (CEI).
8.29. Fornecer o Diário de Obras e registrar todas as ocorrências
verificadas na execução dos serviços, nos termos da Cláusula Nona;
8.30. Deverá a CONTRATADA providenciar a atualização de todas as
plantas onde forem feitas alterações em relação ao projeto original,
entregando o “As Built” (como construído) à FISCALIZAÇÃO, sendo um
jogo plotado e carimbado “AS BUILT”, além dos projetos gravados em
CD em software compatível com o AUTOCAD 2000;
8.31. Deverá a CONTRATADA, em conformidade com a Instrução Normativa
nº 001/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre
os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, entre outras providências, atender
às seguintes prescrições:
8.31.1. Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;
8.31.2. Priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execução, conservação e
operação das obras públicas.
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8.31.3. Em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002,
providenciar a disposição dos resíduos da construção em áreas
devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes.
8.32. Cumprir as demais obrigações constantes deste instrumento
contratual, bem como as previstas no Edital e respectivos Anexos,
partes integrantes deste Contrato.
8.33. Capacitar os empregados em saúde e segurança do trabalho,
dentro da jornada de trabalho, obedecida a carga mínima de 2(duas)
horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes.(Resolução CSJT
nº 98/2012).
8.34. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato
de prestação de serviços com empresa que venha a contratar
empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, nos termos da
Resolução nº. 07 do CNJ. A vedação contida na Resolução nº. 07 do
CNJ não se aplica aos agentes citados, quando este não atuarem na
linha hierárquica que vai do órgão licitante ao dirigente máximo da
entidade, por não haver, via de regra, risco potencial de
contaminação do processo licitatório, de acordo com a Consulta CNJ
nº 004818-34.2014.2.00.0000.
8.35. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato
de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados
colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de
chefia, pessoas que incidam na vedação do Art. 1º e 2º da Resolução
nº. 156 do CNJ.
8.36. É dever da CONTRATADA, ainda, providenciar a seguinte
documentação, em conjunto com a Administração Pública, como condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto:
8.36.1. a Certidão Negativa citada no item 8.26 e o "as built",
citado no item 8.30.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução dos serviços será fiscalizada por uma comissão ou
apenas por um servidor, designado pelo Presidente do TRIBUNAL,
doravante denominada FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, como
representante da Administração, toda e qualquer ação destinada a
orientar, acompanhar e fiscalizar a execução contratual, com
prerrogativas para recebimento dos serviços, após sua conclusão.
9.2. A FISCALIZAÇÃO dos serviços, desde o início dos trabalhos até
seu recebimento provisório, atuará no interesse exclusivo do
TRIBUNAL, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA,
inclusive
perante
terceiros,
por
qualquer
irregularidade.
9.3. A FISCALIZAÇÃO anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à execução dos serviços, determinando o que for
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
9.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
FISCALIZAÇÃO deverão ser solicitadas a seus superiores hierárquicos,
em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
9.5. A FISCALIZAÇÃO poderá sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que esta medida se
tornar necessária.
9.6. A FISCALIZAÇÃO, ao assumir as funções respectivas, deverá
inteirar-se dos encargos a ela confiados mediante a leitura do
presente Contrato, dando conhecimento à CONTRATADA de todas os
encargos e procedimentos necessários ao bom andamento da execução.
9.7. As prerrogativas da FISCALIZAÇÃO não abrangem às de alteração
contratual, destinadas ao acréscimo e supressão de serviços, ou de
quaisquer outras condições previstas no termo de contrato.
9.8. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obra (livro de
capa
resistente)
com
páginas
numeradas
e
rubricadas
pela
FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de
eventos, atividades em execução normais, solicitações e informações
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
9.9. A Fiscalização anotará em Diário de Obras, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com o serviço,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
9.9.1.Ao final dos serviços o Diário de Obra passará a ser
propriedade do TRIBUNAL.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. O recebimento dos serviços se dará em duas etapas:
a) em caráter provisório, pela Comissão encarregada de fiscalizar os
serviços, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até
5 (cinco) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA;
b) em caráter definitivo, por Comissão designada para esse fim
específico, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados do
recebimento provisório.
10.2. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior
que tenha o condão de motivar o atraso na execução dos serviços no
prazo previsto neste Contrato, deve o contratado submeter os fatos,
por escrito, à FISCALIZAÇÃO do Tribunal, com as justificativas
correspondentes, acompanhada da comprovação devida, para análise e
decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para conclusão dos
serviços.
10.3. O serviço somente será considerado concluído e
ser recebido, após cumpridas todas as obrigações
CONTRATADA e atestada sua conclusão pela Comissão
fiscalização dos serviços ou outro servidor designado

em condições de
assumidas pela
designada para
para esse fim.
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10.4. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do serviço, o
mesmo será imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério
da FISCALIZAÇÃO responsável pelo seu recebimento, sendo a CONTRATADA
notificada a proceder o reparo
no prazo a ser assinado pela
FISCALIZAÇÃO.
10.5. O não refazimento do serviço no prazo estipulado pela
FISCALIZAÇÃO, previsto no item anterior, sujeitará a CONTRATADA em
mora, cujo atraso computar-se-á desde o primeiro dia do vencimento
do prazo.
10.6. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e
segurança dos trabalhos subsistirá, na forma da lei vigente, mesmo
após o recebimento definitivo do serviço licitado.
10.7. Da data da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia
o prazo de responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e
segurança dos serviços contratados, prevista no art. 618 do Código
Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO
11.1. A atestação das faturas relativas aos serviços prestados
caberá ao Presidente da Comissão designada para fiscalização dos
serviços ou seu substituto designado para esse fim.
11.2. A atestação levará em conta o adimplemento de cada etapa de
execução, de acordo com o cronograma físico-financeiro.
11.3. Não havendo inconformidade, de responsabilidade da contratada,
a atestação deverá ocorrer até o 5º dia útil após a apresentação da
fatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
12.1. As despesas da presente licitação estão classificadas como:
Natureza da despesa / Elemento – 3390.39 Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica.
Item – 16 Manutenção e conservação de bens imóveis.
Classificação
Institucional
/
Funcional
/
Programática
–
15109.02..122.0571.1511.0269
Manutenção
e
conservação
de
bens
imóveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
13.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do contrato,
após o adimplemento de cada etapa do cronograma físico do serviço,
para fins de atestação, liquidação e pagamento, nota fiscal/fatura
emitida em 2 (duas) vias, acompanhada da seguinte documentação:
a) provas da quitação tempestiva dos salários dos empregados e dos
encargos sociais referente ao período de medição dos serviços,
acompanhada de relatórios de folha de pagamento, datados e
assinados;
b) provas da concessão, no período de medição dos serviços, de valetransporte, vale-alimentação e demais benefícios trabalhistas, a que
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estiver obrigada a empresa por força de lei, convenção ou acordo
coletivo de trabalho;
c) relatórios gerados pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – SEFIP referente ao período de
medição dos serviços para o número do serviço no Cadastro Específico
no INSS (CEI);
d) certidões de regularidade fiscal (fazendas federal, estadual e
municipal) e junto à seguridade social (INSS e FGTS), caso não
estejam disponíveis no Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF ou
acessíveis em outra fonte na rede mundial de computadores;
e) certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
f) prova de quitação de rescisão trabalhista, sempre quando houver
desligamento de pessoal empregado na execução do objeto, acompanhada
de cópias do (a) :
f.1) comunicado de aviso-prévio ao empregado demissionário, se não
for o caso de indenização do período;
f.2) termo de rescisão de contrato devidamente homologado, quando
exigida a homologação;
f.3) exame médico demissional;
f.4) anotação em carteira de trabalho e previdência social do
demitido;
f.5) guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária
e do depósito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e
f.6) extratos dos depósitos feitos em conta vinculada individual ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do empregado demitido.
g) declaração de optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional (Instrução Normativa
SRF nº 1.234/2012,), se for o caso;
13.2. Por ocasião do pagamento relativo à primeira medição dos
serviços será exigido ainda a seguinte documentação, caso a
CONTRATADA não tenha apresentado antes do início da execução:
a) relação de empregados com dados de identificação, endereços,
cargos e funções exercidas e horário de trabalho, sujeita à
atualização sempre que houver movimentação de pessoal, acompanhada
de prova de registro no livro de empregados;
b) contratos de trabalho devidamente anotados em carteira de
trabalho e previdência, sujeitos à atualização sempre que houver
movimentação de pessoal.
13.3. O pagamento será efetuado pelo TRIBUNAL em até 10 (dez) dias,
contados do termo final do prazo de atestação aludido na cláusula
11.3, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da
CONTRATADA.
13.4. A nota fiscal/fatura deve apresentar todos os campos
corretamente preenchidos e sem rasuras, consignando o número do
contrato e tipo de serviço prestado, período correspondente e dados
bancários para recebimento do crédito.
13.4.1. A nota fiscal/fatura apresentada com erro será devolvida à
CONTRATADA para fins de regularização, interrompendo-se o prazo de
pagamento aludido na cláusula 13.3.
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13.5. Não se recusará o pagamento caso a nota fiscal/fatura não
esteja acompanhada dos comprovantes a que se referem as cláusulas
13.1, alíneas “a” a “f”, e 13.2, mas a falta injustificada da
documentação coloca em mora a CONTRATADA, desde o dia em que deveria
apresentá-la até a data do efetivo adimplemento da obrigação, para
efeito de aplicação das sanções previstas no termo de contrato.
13.6. Nos casos de
CONTRATADA não tenha
convencionado que a
devida pelo TRIBUNAL,

eventuais atrasos de pagamento, desde que a
concorrido de alguma forma para tanto, fica
taxa de atualização e compensação financeira
terá 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 = (T/100)/365
I = (6/100)/365
I = 0,0001644
TX =

Percentual da taxa anual = 6 %.

13.6.1. A atualização e compensação financeira serão incluídas na
nota fiscal/fatura no mês seguinte ao da ocorrência.
13.7. Em havendo multa aplicada de que não caiba mais recurso pela
CONTRATADA, o valor da penalidade será descontado do pagamento
devido.
13.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para
cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia
contratual.
13.7.2.
Se
os
valores
do
pagamento
e
da
garantia
forem
insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação
oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
14.1. O Contrato firmado poderá ser alterado, nos casos previstos no
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse da
Administração do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, com
a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Contrato.
14.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
15.1. Pelo descumprimento das condições previstas neste instrumento,
a contratada fica sujeita à aplicação das seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais sanções previstas no Edital:
15.1.1. Advertência;
15.1.2. Multa;
15.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, e, ainda,
descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do
Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nas hipóteses
contempladas no Edital do Pregão.
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15.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
a) descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus
anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de
sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis;
b) nos casos previstos nos itens 15.4.1 e 15.5.8.
15.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:
a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual atualizado,
caso haja a inexecução parcial do objeto;
b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecução total do objeto.
15.3.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de
conclusão do serviço, menos de 80% (oitenta por cento) do total do
contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 10 (dez) dias após o
término do prazo fixado para a conclusão do serviço.
15.3.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver
atraso injustificado para início dos serviços por mais de 10 (dez)
dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.
15.4. Além das multas previstas no item anterior, poderão ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e
2 abaixo.
15.4.1.Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na
Tabela 2, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar apenas a sanção de
advertência.
GRAU
1
2
3
4
5
6

Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
R$ 150,00
R$ 250,00
R$ 350,00
R$ 500,00
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
Tabela 2

Item
1
2
3
4
5

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal
apresentado; por empregado e por ocorrência.
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos
serviços; por empregado e por dia.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo
como por caráter permanente, ou deixar de providenciar
recomposição complementar; por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição
de material; por ocorrência.
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de
proteção individual (EPI), quando necessários; por
empregado e por ocorrência.

GRAU
01
01
02
02
03
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Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior
6 ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e
por tarefa designada.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência
7
da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de
8
seus agentes; por ocorrência.
Utilizar as dependências para fins diversos do objeto
9
do contrato; por ocorrência.
Recusar-se
a
executar
serviço
determinado
pela
10
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou
11 cause dano físico, lesão corporal ou consequências
letais; por ocorrência.
Usar
indevidamente
patentes
registradas;
por
12
ocorrência.

03
03
03
04
04
06
06

Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos serviços para início da execução
13 destes no prazo de até 30 dias após a assinatura do
contrato.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
14 incompatível com suas atribuições; por empregado e por
dia.
Manter a documentação de habilitação atualizada; por
15
item e por ocorrência.
Cumprir
horário
estabelecido
pelo
contrato
ou
16
determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
17
acesso de seus funcionários; por ocorrência.
Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e
18 impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por
empregado e por ocorrência.
Deixar de capacitar os empregados em saúde e segurança
18.1 do trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes por,
pelo menos, 2(duas)horas mensais.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar
19
da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos
20 pela
FISCALIZAÇÃO,
observados
os
limites
mínimos
estabelecidos por este contrato; por serviço e por dia.
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos
21 prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Indicar e manter, durante a execução do contrato, o
engenheiro
responsável
técnico
pelo
serviço,
nas
22
quantidades previstas neste termo de referência; por
dia.
Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte,
tíquetes-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais,
23 bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas; por dia e por ocorrência.

01
01
01
01
01
02
2
02
02
03

04

05
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15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execução dos serviços previstos no cronograma de
execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, serão aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.
15.5.1. A apuração dos atrasos será feita mensalmente, computando-se
a mora em dias consecutivos a partir do dia útil imediatamente
subsequente ao do vencimento do prazo.
15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos
serviços incidirão sobre os valores previstos para o pagamento do
mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físicofinanceiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.
15.5.3.
O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará
o CONTRATADO a sanções variáveis e progressivas, a depender da
gravidade e da frequência do(s) atraso(s).
Tabela 3
GRAU
1

MULTA
(sobre o valor do contrato)
0,10%

2

0,30%

3

0,50%

4

0,70%

5

0,90%

6

1,10%

TIPO DE ATRASO
brando e eventual
mediano e eventual
brando e intermitente
grave e eventual
brando e constante
mediano e intermitente
grave e intermitente
mediano e constante
grave e constante

15.5.4. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até
15% (quinze por cento) na execução dos serviços no mês;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a
25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços no mês;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco
por cento) na execução dos serviços no mês.
15.5.5. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não
subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições
subsequentes.
15.5.6. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de
maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre o valor total
acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição
em questão.
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15.5.7. A multa poderá ser aplicada no decorrer do serviço, nos
períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso.
15.5.8. No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada,
a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência. A qualquer
tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se
constatado atraso do serviço de 5% (cinco por cento) do valor que
deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-financeiro.
15.5.9.Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes
ao do registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento
dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo
critério, optar pela não aplicação da multa.
15.5.10.
A recuperação supracitada não impede a aplicação de
outras multas em caso de incidência de novos atrasos.
15.6. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser
aplicadas multas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia
de atraso, pelo não cumprimento dos marcos temporais de entregas
parciais de serviços previstos no cronograma de execução físicofinanceiro fixados pelo TRIBUNAL.
15.7. Poderá ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos
por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na
conclusão do serviço, até o limite de 30 (trinta) dias.
15.7.1.Após esse limite, considerando o percentual executado do
serviço, poderá será configurada a inexecução parcial do objeto.
15.8. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá
ultrapassar o percentual de 100% (Cem por cento) do valor total do
contrato.
15.9. A
poderá
(Cinco)
objeto,

sanção de Impedimento de licitar e contratar com a União,
ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 5
anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do
conforme previsto na subcláusula 15.3.1.

15.10.Será aplicada a sanção de Impedimento de licitar e contratar
com a União, entre outros casos, quando o CONTRATADO:
a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da
licitação;
C) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar
ou contratar com o Tribunal, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de
terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento
prévio do Tribunal;
e) cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93,
praticado
durante
o
procedimento
licitatório,
que
venha
ao
conhecimento do Tribunal após a assinatura do contrato;
f) apresentar ao Tribunal qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou
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para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das
condições apresentadas na habilitação;
g) incorrer em inexecução total do objeto, conforme previsto na
subcláusula 15.3.2.
15.11. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e
contratar com a União poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente
à de multa.
15.12. O valor da multa deverá ser descontado do pagamento a ser
efetuado ao CONTRATADO.
15.12.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para
cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia
contratual.
15.12.2.
Se os valores do pagamento e da garantia forem
insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
15.12.3.
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor
devido pela CONTRATADA ao TRIBUNAL, este será encaminhado para
inscrição em dívida ativa.
15.12.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em
parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no
prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do
TRIBUNAL, a partir do qual se observará o disposto nas subcláusulas
9.5 e 9.6.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/1993.
16.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do TRIBUNAL, pela Exma.
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº
8.666/1993, notificando a CONTRATADA com antecedência mínima de 5
(cinco) dias; ou
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste
Contrato, desde que haja conveniência para o TRIBUNAL;
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.2.1. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, pela
Exmo. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO
17.1. Ficam vinculados a este Instrumento todos os termos do Pregão
Eletrônico 19/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
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julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de Belém,
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

com

18.2. Assim, para firmeza e validade do que foi avençado, foi o
presente
Contrato lavrado no Tribunal
Regional do Trabalho da
Oitava Região (art. 60 da Lei nº 8.666/1993), o qual, depois de lido
e achado de acordo, vai assinado pelas partes, na presença das
testemunhas abaixo.
Belém (PA), 28 de julho de 2016.

____________________________________
FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA
Presidente

____________________________________
HUGO LEONARDO CID OLIVEIRA
P/ Contratada
Testemunhas:

1.________________________________

2.________________________________
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
I

OBJETO

Contratação de empresa para execução dos serviços de
Reforma e Adaptação de banheiro e copa no Edifício localizado na Rua
Gaspar Viana, 485, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
II

JUSTIFICATIVA

A importância da realização de serviços de reforma do
banheiro existente no andar térreo do edifício em questão, bem como
adaptar o espaço contíguo ao banheiro, a fim de instalar uma copa
para
utilização
do
pessoal
que
presta
serviços
de
segurança/vigilância do edifício.
Atualmente
o
imóvel
não
dispõe
dessas
áreas
em
funcionamento, tendo os funcionários da empresa de segurança a
necessidade de deixar o posto de serviço, deixando o prédio a mercê
de vandalismo e depredação do patrimônio público.

III

ESPECIFICAÇÕES

As especificações
anexas ao Projeto Básico.

IV

técnicas

dos

serviços

se

encontram

FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados obedecendo às especificações
técnicas e aos serviços existentes na planilha orçamentária,
apresentados em anexo.
V

ESTIMATIVA DE CUSTO

O
valor
total
estimado
para
os
serviços
é
R$
79.775,29(Setenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e
vinte e nove centavos), estando a planilha de preços contida nos
documentos em anexo.
VI

LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados no antigo prédio do
Ministério da Fazenda, localizado na Rua Gaspar Viana, n°485, entre
a Av. Presidente Vargas e a Travessa Frei Gilardi de Vila Nova.
VII

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no prazo de 60
(sessenta) dias consecutivos contados da emissão da Ordem de Serviço
pela Divisão de Engenharia.
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

O projeto básico foi desenvolvido pelos engenheiros civis
Carlos Roberto Ribeiro Araújo, Wankes Solony de Carvalho Chaves
Júnior e Helio Dourado de Albuquerque, lotados da DIENG.
Belém, 22 de abril de 2016.

CARLOS ROBERTO RIBEIRO ARAÚJO
Analista Judiciário

WANKES SOLONY DE CARVALHO CHAVES
Analista Judiciário

HELIO DOURADO DE ALBUQUERQUE
Analista Judicíário
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1

OBJETIVO
A presente Especificação visa estabelecer normas e condições
para a realização dos serviços de Reforma e Adaptação de banheiro e
copa no Edifício localizado na Rua Gaspar Viana, 485, do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região, bem como indicações dos locais de
aplicação de materiais, dos tipos de serviços e das condições de
execução.
2

DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1

Observância das Normas
Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados
obedecendo a estas Especificações.
2.2

Caracterização dos serviços
Nesta obra ficam caracterizados os serviços de Reforma e
Adaptação de banheiro e copa, localizados no andar térreo do
edifício em comento, localizado na Rua Gaspar Viana, tudo de acordo
com as especificações técnicas fornecidas.
2.3

Verificação inicial e preliminar dos documentos
Compete
à
empresa
licitante
fazer
minucioso
estudo
e
verificação dos itens inseridos na planilhas. É obrigatória a visita
prévia e exame do local onde serão realizados os serviços, na data e
horários definidos, por parte da empresa licitante, a fim de obter
todas as informações necessárias à sua proposta e evitar posteriores
pleitos alegando desconhecimento total ou parcial do local e das
condições em que serão realizados os serviços.
2.4

Dúvidas e modificações
Em caso de dúvida na interpretação dos documentos fornecidos, a
licitante deverá formalizar consulta à Divisão de Obras e Projetos
de Engenharia - DIENG do TRT da 8ª Região, através do e-mail
dieng@trt8.jus.br ou pelo telefone 3342-6767, que prestará os
esclarecimentos.
A empresa licitante deverá examinar, antes da elaboração da
proposta, todos os documentos fornecidos, incluindo orçamento,
especificações, cronograma, composições e demais detalhes dos
projetos, inclusive os serviços auxiliares que forem necessários à
execução da obra, e se por algum motivo detectarem falhas ou
omissões, estas deverão ser encaminhadas formalmente à Comissão de
Licitações no prazo máximo determinado no edital, antes do dia da
abertura das propostas, que as responderá formalmente, em tempo
hábil, de acordo com o prazo definido no EDITAL.
Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos
materiais fornecidos, por ocasião da fase de execução, inclusive nos
detalhes e especificações, só poderá ser efetuada com a prévia
autorização da FISCALIZAÇÃO, que por intermédio da Divisão de Obras
e Projetos de Engenharia - DIENG do TRT da 8ª Região solucionará as
pendências em questão.
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2.5

Emprego de materiais
O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO,
que decidirá a utilização dos mesmos, face às normas da ABNT e a
compatibilidade com o orçamento.
Todos os materiais a serem empregados deverão ser de 1ª
qualidade, inteiramente fornecidos pela CONTRATADA e deverão
satisfazer rigorosamente às especificações.
As amostras de materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA deverão ser
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos
trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de
sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou já
empregados.
Será expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações. A
CONTRATADA será obrigada a retirar todo o material impugnado pela
FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do
recebimento da notificação ou do registro no livro Diário de Obra.
Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, de algum
modo,
aconselhável
a
substituição
de
alguns
dos
materiais
especificados por outros equivalentes, esta só poderá ser efetuada
mediante autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATADA deverá efetuar compra responsável, isto é,
garantir a compra de materiais de fornecedores e prestadores de
serviço que não utilizem mão-de-obra infantil ou escrava, que
utilizem processos de fabricação mais limpos, e materiais de jazidas
licenciadas, assim como comprovação de origem da madeira de acordo
com a IN nº 1, de 19 de janeiro de 2010.
2.6

Emprego de mão-de-obra
A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá
ser
especializada,
onde
será
obrigatória
a
utilização
dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso,
de acordo com as Normas e Portarias do Ministério do Trabalho,
visando a melhor segurança do operário, bem como o uso de uniforme
personalizado com identificação da CONTRATADA para os trabalhadores
relacionados para a obra.
2.7

Fiscalização
Cabe ao Engenheiro Fiscal da Divisão de Obras e Projetos de
Engenharia - DIENG do TRT da 8ª Região, verificar o andamento dos
serviços contratados obedecendo rigorosamente as especificações.
Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais.
2.8

Discrepâncias, Prioridades, Interpretação e Caracterização.
Para efeito de interpretação de divergência entre documentos
contratuais, fica estabelecido que:
Em caso de divergência entre as especificações e os desenhos dos
projetos de Instalações, prevalecerão sempre estes últimos;
Em caso de divergência entre as cotas existentes no local e a dos
desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as
primeiras;
Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerão sempre os de maior escala;
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Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes,
prevalecerão sempre os mais recentes.
Em caso de divergência entre as especificações e os itens da
planilha orçamentária prevalecerá esta última.
2.9

Prazo da obra
Fica estabelecido um prazo de 60 (sesenta) dias consecutivos
para a execução dos serviços contratados.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1

SERVIÇOS GERAIS.

1.1

Engenheiro Civil Junior
A CONTRATADA deverá manter na obra por um periodo mínimo de 4
(quatro) horas diárias, um Engenheiro Civil para tomar decisões e a
prestar
as
informações
que
se
fizerem
necessárias
ao
bom
desenvolvimento da obra.
1.2

Mestre de Obras
A CONTRATADA deverá manter na obra durante todo o expediente 01
(um) Mestre de Obras habilitado para liderar os operários na
prestação dos serviços contratados.
1.3

Bota-fora
Fica a cargo da CONTRATADA a remoção total dos entulhos
decorrentes da execução dos serviços indicados no orçamento,
inclusive as despesas com transporte, carga e descarga.
A remoção e o transporte dos entulhos provenientes das
demolições e expurgos de obra deverão observar às exigências do
código de postura municipal e atender às exigências da FISCALIZAÇÃO
quanto ao fim destinado aos mesmos.
A CONTRATADA deverá atender às exigências da ANVISA, no que se
refere à destinação final de todo entulho e restos de obra.
1.4

Limpeza permanente da obra
As áreas de trabalho deverão estar sempre limpas e em condições
de trafegabilidade para evitar acidentes de trabalho. Para tanto, a
CONTRATADA manterá equipe diária e permanente de limpeza, com
material apropriado, desde o início dos serviços até o término da
obra.
2

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.1

Demolição de alvenaria
As demolições previstas em orçamento consistem na retirada de
alvenaria de parede localizada no subsolo do edifício. O serviço
deverá ser feito de forma a não prejudicar a estrutura existente e
as áreas contíguas à mesma.
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2.2

Remoção de portas de madeira
Necessária a remoção da porta (caixilho e alisar) antiga
instalada no banheiro. O serviço deverá ser feito de forma a não
prejudicar a estrutura existente e as áreas contíguas à mesma.
2.3

Retirada de revestimento cerâmico
Necessária a retirada do material cerâmico existente para
execução de outro material. O serviço deverá ser feito de forma a
não prejudicar a estrutura existente e as áreas contíguas à mesma.
2.4

Retirada de reboco ou emboço
Necessária a retirada do emboço existente da parede do
banheiro para execução de outro material. O serviço deverá ser feito
de forma a não prejudicar a estrutura existente e as áreas contíguas
à mesma.
2.5

Retirada de forro e entarugamento
Necessária a retirada do forro existente e sua estrutura a fim
de se instalar outro forro. O serviço deverá ser feito de forma a
não prejudicar a estrutura existente e as áreas contíguas à mesma.
2.6

Remoção de quadro elétrico
Necessária a retirada do quadros elétricos e sua fiação no
local onde será instalada a copa. O serviço deverá ser feito de
forma a não comprometer a instalação elétrica existente.
2.7

Remoção de divisórias
Necessária a retirada das divisórias existentes no local onde
será implantada a copa. O serviço deverá ser feito de forma a não
prejudicar a estrutura existente e as áreas contíguas à mesma.
3

PAREDES E PAINÉIS

3.1

Alvenaria de tijolo cerâmico furado de ½ vez
As paredes de alvenaria serão erguidas com tijolo cerâmico de 6
furos, a cutelo, assentados com argamassa no traço 1:4 (cimento,
areia e aditivo plastificante tipo Quimical ou de mesma equivalência
técnica.
Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas perfeitamente
niveladas, alinhadas e aprumadas. A espessura das juntas deverá ser
no máximo de 1,0cm, ficando regularmente colocadas em linha
horizontais contínuas e verticais descontínuas.
4

REVESTIMENTOS

4.1

Chapisco
Precedendo a execução dos revestimentos, será executado
chapisco sobre as superfícies, internas e externas, das alvenarias e
das peças em concreto a serem rebocadas.
As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e
abundantemente molhadas antes da chapiscagem. Eliminar gorduras,
vestígios orgânicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.
O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3. Sua aplicação será manual, com o uso da colher
de pedreiro ou trincha.
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4.2

Emboço
Entende-se como emboço, a argamassa aplicada sobre a superfície
chapiscada com acabamento sarrafeado, cujo acabamento final da
parede será revestimento cerâmico .
O emboço de cada pano de parede, interno ou externo, somente
será iniciado depois de embutidas todas as tubulações projetadas e
após a completa pega das argamassas de assentamento da alvenaria e
chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de
argamassa, afastadas de 1 a 2 m, que servirão de referência. As
guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões
apropriadas, fixadas nas extremidades superiores e inferiores das
paredes por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de
prumo.
Preenchidas as faixas de cima para baixo entre as referências,
deve se proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical.
Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos
e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento
e areia no traço 1:2:8, com espessura de 20mm, com adição de produto
químico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo
fabricante.
Depois
de
sarrafeado,
o
emboço
deverá
se
apresentar
regularizado e áspero, para facilitar a aderência da argamassa
industrializada para assentamento de revestimento cerâmico.
4.3 Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada, base
para tinta epoxi, preparo manual da argamassa
Serão executados com argamassa de cimento sobre as superfícies
da alvenaria previamente chapiscadas, cujo acabamento final será
pintura, após a colocação de batentes, canalizações embutidas e
chumbadores. Para a aplicação do reboco liso, este deverá ser
fortemente comprimido contra a superfície a revestir, seguindo-se
seu desempeno à régua e desempenadeira de madeira. O reboco liso
somente será iniciado após a pega do chapisco (onde houver),
assentamento de peitoris e marcos.
A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais
quanto ao alinhamento e prumo, sendo vetada a correção de qualquer
imperfeição da alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa. A
superfície para aplicação do reboco liso deverá também ser bastante
molhada antes de sua aplicação. A espessura final do reboco liso não
deverá ultrapassar a 2 cm, sendo o paramento da superfície
perfeitamente liso e plano.
O reboco interno e externo terá espessura média de 2 cm e traço
1:3 de cimento e areia, com adição de produto químico, tipo Quimical
ou similar, nas quantidades especificadas pelo fabricante. Após a
adição do cimento, o emprego da argamassa será imediato não se
admitindo, em hipótese alguma, que o mesmo ocorra após o início da
“pega”. Para obter-se um acabamento camurçado, a massa única, após
desempenada, deverá ser alisada com o emprego de uma esponja
molhada, em movimentos circulares sobre a superfície molhada.
4.4

Revestimento cerâmico para paredes internas
A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar nas paredes dos
banheiros e copa a serem executadas no prédio, cerâmica tipo grês
20x20cm na cor a ser definida pela fiscalização.
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É importante proceder à limpeza bem executada das cerâmicas,
após o assentamento e também após o rejunte, pois a mesma torna-se
difícil após a secagem dos respingos de argamassa e pasta de
rejunte.
O painel depois de concluído deverá apresentar uma superfície
rigorosamente plana e um perfeito alinhamento entre as fiadas. Para
arremate/moldura final das cerâmicas deverá ser utilizada fita
plástica própria em PVC cor branca.
5

FORRO

5.1 - Forro em réguas de PVC em régua de 100 mm
Os forros dos ambientes serão em réguas de PVC fixado em
estrutura de madeira ou similar.
5.2 - Peça em madeira
Necessária a instalação de peças de madeira a fim de receber
caixa d'água a ser colocada acima do forro do banheiro.
O serviço deverá ser feito de forma a não prejudicar a
estrutura existente e as áreas contíguas à mesma
6

ESQUADRIAS

Considerações Gerais
As esquadrias de portas, janelas, balancins e vidro, deverão
obedecer quanto à sua localização, fabricação e instalação, às
especificações.
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas
pela FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o
nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a
vedação e o acabamento.
Serão verificados igualmente o funcionamento das artes móveis e
a colocação das ferragens. Sendo que as esquadrias e vãos
envidraçados, sujeitos à ação de intempéries serão submetidos a
testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira
d'água sob pressão, de conformidade com as especificações.
A
FISCALIZAÇÃO
deverá
realizar,
além
das
atividades
mencionadas, as seguintes atividades específicas:
Inspecionar todo material a ser empregado, verificando se é de
boa qualidade e não apresenta defeitos de fabricação ou falhas de
laminação;
Acompanhar a colocação das peças e observar o perfeito
nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam
suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos; testar individualmente, após a conclusão dos serviços,
todos os elementos móveis das esquadrias, tais como: alavancas,
básculas, trincos, rolamentos, fechaduras e outros;
Solicitar os ensaios necessários para a verificação da camada
de anodização em peças de alumínio, observando, após a sua
colocação, se foram protegidas com a aplicação de vaselina
industrial, verniz ou outros meios de proteção;
Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os
testes com mangueiras e jatos d'água.
Serão sumariamente recusadas pela FISCALIZAÇÃO todas as peças
que apresentarem sinais de empenamentos, descolamento, rachaduras,
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lascas, desigualdade na madeira, nós, escoriações, descolamentos ou
outros defeitos que comprometem sua finalidade.
Só serão colocadas na obra as peças fabricadas com madeira
seca, bem aparelhada, rigorosamente plana e ligada, e isentas de
quaisquer defeitos. Caberá à CONTRATADA responsabilidade pelo prumo
e nível das esquadrias e pelo seu perfeito funcionamento depois de
definitivamente fixadas.
Quando empregadas grapas, estas deverão ser dobradas em “L” e
fixadas ao batente por parafuso. A fixação das grapas na alvenaria
será efetuada com argamassa 1:3.
Todas as peças deverão ficar perfeitamente aprumadas e
niveladas, sem folgas exageradas junto às aduelas, marcos e
soleiras. Os rasgos para as ferragens deverão ser sem folgas e com
dimensão exatamente iguais às das ferragens.
As aduelas terão a largura igual à espessura das paredes
acabadas. Os alizares serão conforme os detalhes constantes dos
desenhos e serão fixadas às aduelas ou marcos por pregos sem cabeça.
Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim,
mediante aplicação de produtos adequados, de conformidade com as
especificações. Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças
de madeira deverão ser à prova d’água.
Os elementos componentes das esquadrias de madeira deverão
observar as seguintes especificações:
Caixilhos (batentes)
Serão de madeira aparelhada, salvo disposição contrária, terão
espessura de 4,5 cm, rebaixo de 1 cm, com largura igual à espessura
da folha, acrescida de 2 mm.
Nas portas internas de instalações sanitárias poderão ser
empregados batentes de ferro chato (Cantoneiras), fixados por
parafusos em três grampos de ferro chato de cada lado, chumbados
estes na alvenaria com argamassa 1:3.
Nas portas com acabamento para cera, será obrigatório o uso de
contra-batentes de madeira, espessura 3 cm, fixados com três grampos
de ferro chato de cada lado, chumbados à alvenaria com argamassa 1:3
ou no mínimo com oito parafusos.
Os caixilhos com acabamento para pintura serão previamente
protegidos com uma demão de óleo de linhaça e só serão colocados
após a conclusão das alvenarias que os recebem.
ALISAR:
Serão de madeira de boa qualidade, molduras aparelhadas,
pregadas aos batentes ao longo da junta deste com as paredes. E
serão da mesma madeira empregada nas esquadrias, quando se tratar de
acabamento com cera. A espessura mínima será de 5,0 cm.
6.1

Portas

As portas e caixilhos serão em madeira de lei. Os caixilhos
serão fixados nas alvenarias através de bucha. Podendo ser usado
aditivo.
O assentamento das ferragens será procedido com particular
esmero. Os rebaixos ou encaixes para as dobradiças e fechaduras,
terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam
emendas. Todas as ferragens serão novas, em perfeito funcionamento e
o acabamento das fechaduras será preto.
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As maçanetas das portas serão colocadas a 1,00 m do piso
acabado. As dobradiças das portas deverão ser, no mínimo em número
de três em latão, para cada folha.
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com
perfeição de modo a serem evitadas discrepâncias de posições ou
diferenças de nível perceptível à vista.
Não será permitida a utilização de pregos na fixação das
ferragens.
As ferragens deverão obedecer, rigorosamente, quanto a sua
especificação e localização.
6.1.1 Porta de madeira de 0,80m x 2,10m, inclusive caixilho, alisar
e ferragens
A CONTRATADA deverá fornecer e assentar, conforme indicado em
orçamento, porta de abrir com 01 folha em madeira de lei, em modelo
a ser aprovado pela fiscalização, dimensões 0,80m x 2,10m, incluindo
caixilho, alisar, fechadura com maçaneta tipo alavanca e dobradiças
cromadas.
6.1.3 Porta de madeira de 0,60m x 2,10m, inclusive caixilho, alisar
e ferragens
A CONTRATADA deverá fornecer e assentar, conforme indicado em
orçamento, porta de abrir com 01 folha em madeira de lei, em modelo
a ser aprovado pela fiscalização, dimensões 0,60m x 2,10m, incluindo
caixilho, alisar, fechadura com maçaneta tipo alavanca e dobradiças
cromadas.
7

TRATAMENTO E PINTURAS

7.1

Pintura látex acrílica três demãos internamente
Todas as paredes internas a serem serão pintadas
com tinta
látex acrílica semi-brilho, na cor braco neve, em no mínimo três
demãos, após os devidos tratamentos de lixamento, remoção de
imperfeições, recuperação das infiltrações e falhas existentes, com
a aplicação de impermeabilizante, selador e massa corrida.
8

INSTALAÇÕES

8.1

Elétrica

As especificações das instalações elétricas serão com base nos
itens descritos no orçamento e seus detalhes definidos pela
fiscalização.
8.2

Hidrossanitária

Serão executadas em tubos e conexões em PVC junta soldada
classe 15, obedecendo as dimensões, peso e resistência da tabela da
ABNT.
Todas as deflexões das canalizações deverão ser executadas
através de conexões apropriadas. Não será permitida aplicação de
calor para execução de qualquer deflexão.
A
ligação
de
aparelhos
sanitários,
lavatórios,
pias,
mictórios, etc., se fará sempre com a interposição de conexões PVC
solda com rosca de latão (SRM).
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Registros serão todos de gaveta e bronze. Os registros e
torneiras de centro instalados em locais visíveis terão canopla de
metal inoxidável.
A tubulação antes dos revestimentos das alvenarias será
submetida, a provas de pressão hidrostática, devendo a água
permanecer na tubulação pelo menos quinze minutos.
Durante a construção, para evitar a entrada de corpos
estranhos na tubulação, as suas extremidades serão vedadas com CAPs.
Para a execução das juntas soldadas, o tubo deverá ser fixado
cuidadosamente para que não ocorra sua ovalização, o que implicará
na imperfeição da junção. A extremidade do tubo deverá ser então
cortada com uma serra de ferro, segundo um plano perpendicular ao
seu eixo, removendo-se as rebarbas resultantes com lixa n 100.
Lixar a área a ser soldada até que saia todo do tubo e do interior
da conexão. Com uma estopa embebida na solução limpadora, remover
todas as impurezas e gorduras da área a ser soldada. Proceder a
distribuição uniforme do adesivo com um pincel chato nas superfícies
já tratadas. Encaixar as extremidades sem torcer e remover o adesivo
em excesso.
Para a execução juntas rosqueadas, serão aplicadas fitas
plásticas de teflon, deverão evitar a soltura de fios da fita.
Tubos conexões em PVC junta tipo esgoto, obedecendo as
dimensões, peso e medida da tabela da ABNT.
Todas as deflexões das canalizações deverão ser executadas
através de conexões apropriadas. Não será permitida aplicação de
calor para execução de qualquer deflexão. As ligações de aparelhos
sanitários, lavatórios, pias, mictórios, etc., se fará sempre com a
interposição de conexões PVC solda com anel de borracha.
As tubulações antes dos revestimentos serão submetidas a
pressão de 3 metros e coluna d’água, devendo a água permanecer na
tubulação pelo menos quinze minutos. Nos esgotos primários,
secundários e águas pluviais de tubo PVC, as declividades mínimas
serão as seguintes:
Ø 75mm - 0,03m/m
Ø 100mm - 0,01m/m
Nos tubos PVC não serão permitidos achatamentos. Os caimentos
serão estudados cuidadosamente, com o fim de evitar entupimentos.
Para a fixação das tubulações embutidas até o diâmetro de 1
½” inclusive, serão realizados rasgos na alvenaria, porém, para
tubulações com o diâmetro a partir de 2” deverá ser previsto na
ocasião do assentamento da alvenaria, espaço suficiente para
acomodação da tubulação.
Para as tubulações enterradas haverá necessidade de abertura
de valas com paredes verticais, as quais deverão ter os fundos bem
aplicados e constituindo um berço de areia com aproximadamente 10cm
de espessura.
Para a execução das juntas soldadas dever-se-á tirar o brilho
das superfícies a serem soldadas (ponta e bolsa) com lixa No 320 e
limpar a ponta e bolsa com solução limpadora. A seguir aplicar com
pincel chato, uma camada fina de solda na bolsa, cobrindo apenas o
terço externo da mesma e outra camada, um pouco mais espessa, na
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ponta do tubo. Após aplicação da solda nas peças a serem soldadas,
serão juntadas forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer.
Caixas sifonadas serão de PVC com tampas grelhadas metálicas
ou herméticas para ligações de lavatórios e mictórios. Ralos serão
de PVC com grelha e caixilho metálicas.
8.3

LIMPEZA FINAL

8.3.1 Limpeza final da obra
Considerações Gerais
Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis
de materiais, ferramentas e acessórios;
Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem
como cuidadosamente varridos os seus acessos;
A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar
outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos
que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;
Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a
CONTRATADA
deverá
executar
todos
os
arremates
que
julgar
necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO.
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ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO EDIFICIO GASPAR VIANA
Item
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Código

Descrição

Fonte

Serviços preliminares
020177
Bota fora manual c/ dmt=200m
Sedop
Comp-141622 Administração local da obra
Própria
Remoções e demolições
Remoção de portas de madeiras, incluindo
Comp-339861
Composição
caixilhos e ferragens.
Demolição de alvenaria de tijolos furados
73899/002
Sinapi
s/reaproveitamento
020021
Retirada de revestimento cerâmico
Sedop
020019
Retirada de reboco ou emboço
Sedop

Und

Qtd

Preço
unitário
R$

Preço
total
R$
33.887,25
820,80
33.066,45
5.975,40

M³
H

20,00
440,00

41,04
75,15

M²

30,00

11,66

349,80

M³

74,35

65,17

4.845,39

M²
M²

39,22
39,22

3,42
3,42

134,13
134,13

2.5

72237

Retirada de entarugamento de forro

Sinapi

M²

11,84

10,41

123,25

2.6

72236

Retirada de forro de madeira em tabuas

Sinapi

M²

11,84

8,68

102,77

2.7

S07224

Remoção de quadro elétrico de embutir ou
sobrepor

Orse

Un

4,00

23,74

94,96

2.8

72178

Retirada de divisorias em chapas de madeira,
com montantes metalicos

Sinapi

M²

11,00

17,36

190,96

3

Paredes e painéis

3.1

4

73935/002

Alvenaria em tijolo ceramico furado
9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm),
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e
areia media nao peneirada), preparo manual,
junta1 cm

823,40

Sinapi

M²

14,62

56,32

Revestimento

823,40

4.226,69

87863

Chapisco aplicado somente em estruturas de
concreto em alvenarias internas, com rolo
para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e
emulsão polimérica (adesivo) com preparo
manual. Af_06/2014

Sinapi

M²

53,84

3,56

191,67

4.2

87527

Emboço, para recebimento de cerâmica, em
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400l, aplicado manualmente em
faces internasde paredes de ambientes com
área menor que 5m2, espessura de 20mm,
comexecução de taliscas. Af_06/2014

Sinapi

M²

39,22

23,96

939,71

4.3

84076

Reboco traco 1:3 (cimento e areia media nao
peneirada), base para tinta epoxi, preparo
manual da argamassa

Sinapi

M²

14,62

21,70

317,25

4.4

87267

Revestimento cerâmico para paredes internas
com placas tipo grês ou semi-grês de
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes
de área maior que5 m² a meia altura das
paredes. Af_06/2014

Sinapi

M²

43,14

52,43

2.261,83

4.5

87250

Revestimento cerâmico para piso com placas
tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em
ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.
Af_06/2014

Sinapi

M²

11,84

43,60

516,22

4.1

5
5.1

Tratamento e pintura
S88411s

Aplicação manual de fundo selador acrílico
em panos com presença de vãos de edifícios
de múltiplos pavimentos. af_06/2014

306,44
Orse

M²

14,62

1,85
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5.2

88497

Aplicação e lixamento de massa látex em
paredes, duas demãos. Af_06/2014

Sinapi

M²

14,62

9,28

135,67

5.3

88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex
acrílica em paredes, duasdemãos. Af_06/2014

Sinapi

M²

14,62

9,83

143,71

6

Forro

6.1

00011587

6.2

S09808

6.3

I04526

7
7.1

7.1.1

7.1.2

8
8.1

725,75
Forro de pvc em regua de 100 mm (com
colocacao, exclusive estrutura desuporte)

Sinapi

M²

10,76

38,50

414,26

Estrutura para fixação de forro pvc ( perfis )

Orse

M²

10,76

11,54

124,17

Peça em madeira massaranduba serrada 8cm x
18cm

Orse

M

6,00

31,22

187,32

Esquadrias
Portas de madeira
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca
(leve ou média), padrãopopular, 80x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos:
91314
dobradiças, montagem e instalação do batente,
fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. Af_08/2015

91312

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca
(leve ou média), padrão popular, 60x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos:
dobradiças, montagem e instalação do batente,
fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. Af_08/2015

763,87
763,87

Sinapi

Un

1,00

404,40

404,40

Sinapi

Un

1,00

359,47

359,47

Instalações eletricas
Ponto de luz/força com tubulação, cxs, fiação
Cp-7466-s00644
até 200w
Ponto de interruptor 01 seção paralela,
embutido, com eletroduto de pvc rígido ø 3/4"

2.234,35
Propria

Und.

3,00

94,00

282,00

Orse

Pt

3,00

148,48

445,44

Orse

M

60,00

6,98

418,80

Orse

Un

5,00

8,70

43,50

Orse

Un

20,00

1,16

23,20

8.2

S03274

8.3

S00353

8.4

S10793

8.5

I01430

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
25mm (3/4")
Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir,
p/eletroduto
Luva pvc rigido roscavel d= 3/4"

8.6

I00729

Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4"

Orse

Un

9,00

2,31

20,79

8.7

S08441

Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4"

Orse

Un

30,00

2,93

87,90

8.8

X566480 -10

Composição

Pç

30,00

1,24

37,20

8.9

170317

Cabo de cobre 4mm2 - 750 v

Sedop

M

180,00

4,77

858,60

S09734

Disjuntor termomagnetico monopolar 50 a,
padrão din (europeu - linha branca)

Orse

Un

1,00

16,92

16,92

8.10
9
9.1
9.1.1
9.2
9.2.1

9.2.1.1

9.2.2
9.2.2.1

Bucha e parafuso s8

Instalações água fria
Tubulação pvc
89446

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em
prumada de água fornecimento e instalação.
Af_12/2014_p

722,33
46,98
Sinapi

M

18,00

2,61

Conexões pvc
Adaptadores soldável com bolsa e rosca

89383

Adaptador curto com bolsa e rosca para
registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4,
instalado em ramal ou sub-ramal de água
fornecimento e instalação. Af_12/2014_p

461,94
15,60

Sinapi

Un

4,00

3,90

Joelho 90° pvc soldável
89481

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm,
instalado em prumada de água- fornecimento
e instalação. Af_12/2014_p

46,98

15,60

14,58
Sinapi

Un

6,00

2,43
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9.2.3
9.2.3.1
9.2.4
9.2.4.1
9.2.5

9.2.5.1

9.2.6

Joelho 90° de pvc soldável com bucha de latão
89366

Sinapi

Un

4,00

7,26

29,04

Tê de pvc soldável
89395

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de água -fornecimento e
instalação. Af_12/2014_p

29,32
Sinapi

Un

4,00

7,33

29,32

Tê pvc soldável com bucha de latão

90374

Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc,
soldável, dn 25mm x 3/4",instalado em ramal
ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação.af_03/2015_p

59,04

Sinapi

Un

4,00

14,76

59,04

Adaptador de pvc soldável com falanges liunes p/ caixa d´água

9.2.6.1

72790

9.2.7

União soldável

9.2.7.1

89382

9.2.8

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc,
soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal
ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014_p

29,04

Adaptador pvc soldavel com flanges livres
para caixa d'agua 32mmx1" -fornecimento e
instalacao

70,30
Sinapi

Un

5,00

14,06

70,30
36,35

União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e
instalação. Af_12/2014_p

Sinapi

Un

5,00

7,27

36,35

Registro

207,71

9.2.8.1

73663

Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1) fornecimento e instalação

Sinapi

Un

2,00

77,96

155,92

9.2.8.2

89985

Registro de pressão bruto, latão, roscável,
3/4", com acabamento e canopla cromados.
Fornecido e instalado em ramal de água.
Af_12/2014

Sinapi

Un

1,00

51,79

51,79

Sinapi

Un

1,00

213,41

9.3
9.3.1
10
10.1
10.1.1

10.1.2
10.2
10.2.1

Caixa d'agua

213,41

Caixa d'agua em polietileno 500 litros, com
tampa
Instalações de esgoto
Caixa sinfonada
Caixa sifonada de pvc c/ grelha 180093
100x100x50mm
00034637

89709

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014_p

213,41
1.032,14
34,28

Sedop

Un

2,00

13,25

26,50

Sinapi

Un

1,00

7,78

7,78

Conexões de pvc
Joelho 45º pvc soldável

997,86
40,68

10.2.1.1

89732

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgotosanitário. Af_12/2014

Sinapi

Un

4,00

5,85

23,40

10.2.1.2

89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgotosanitário. Af_12/2014_p

Sinapi

Un

4,00

4,32

17,28

10.2.2

10.2.2.1

Joelho 90° pvc soldável

89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgotosanitário. Af_12/2014

140,46

Sinapi

Un

8,00

12,00
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10.2.2.2

89801

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. Af_12/2014

10.2.2.3

89724

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgotosanitário. Af_12/2014_p

10.2.3

Sinapi

Un

6,00

3,20

19,20

Sinapi

Un

6,00

4,21

25,26

Junção simples pvc esgoto

85,08

89785

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

Sinapi

Un

2,00

9,80

19,60

10.2.3.2

89834

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitário ouventilação. Af_12/2014

Sinapi

Un

4,00

16,37

65,48

10.2.4

Tubos pvc esgoto

10.2.4.1

89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn
100 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014_p

Sinapi

M

12,00

32,45

389,40

10.2.4.2

89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50
mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014_p

Sinapi

M

12,00

17,08

204,96

10.2.4.3

89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40
mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014_p

Sinapi

M

12,00

11,44

137,28

10.2.3.1

11
11.1

731,64

Bancadas, peças e metais sanitários
Louças

1.227,29
421,29

11.1.1

86902

Lavatório louça branca com coluna, *44 x
35,5* cm, padrão popular - fornecimento e
instalação. Af_12/2013

Sinapi

Un

1,00

138,19

138,19

11.1.2

6021

Vaso sanitario sifonado louça branca padrao
popular, com conjunto parafixaçao para vaso
sanitário com parafuso, arruela e bucha fornecimento e instalacao

Sinapi

Un

1,00

173,60

173,60

11.1.3

I00245

Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1
cuba, sem valvula (padrão comercial)

Orse

Un

1,00

109,50

109,50

11.2

Metais

103,65

11.2.1

86906

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para
lavatório, padrão popular- fornecimento e
instalação. Af_12/2013

Sinapi

Un

2,00

36,39

72,78

11.2.2

86911

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou
3/4", para pia de cozinha,padrão popular fornecimento e instalação. Af_12/2013

Sinapi

Un

1,00

30,87

30,87

Orse

Un

1,00

51,64

51,64

Orse

Un

1,00

36,87

36,87

Sinapi

Un

2,00

18,22

36,44

Sinapi

Un

3,00

15,79

47,37

11.3

Acessórios

11.3.1

I07075

11.3.2

S02031

11.3.3

00021101

11.3.4

00037399

599,11
Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102
c40, da meber ou similar
Fornecimento e instalação saboneteira de
louça (deca ref a180) ou similar
Porta toalha rosto em metal cromado, tipo
argola
Cabide/gancho de banheiro simples em metal
cromado
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11.3.5

S09372

11.3.6

S09718

11.3.7

00011758

11.3.8

00037401

11.3.9

190231

11.3.10

I04325

11.3.11

00004384

11.4

Lixeira de plástico dn 40cm
Espelho de cristal 4mm com moldura de
alumínio

Orse

Un

2,00

39,25

78,50

Orse

M²

0,54

275,29

148,66

Saboneteira plastica tipo dispenser para
sabonete liquido com reservatorio800 a 1500
ml

Sinapi

Un

1,00

39,36

39,36

Toalheiro plastico tipo dispenser para papel
toalha interfolhado

Sinapi

Un

1,00

40,97

40,97

Sedop

Un

1,00

54,33

54,33

Orse

Un

1,00

46,89

46,89

Sinapi

Un

2,00

9,04

18,08

Chuveiro cromado
Assento para vaso sanitário, almofadado, tpk,
astra ou similar
Parafuso niquelado com acabamento cromado
para fixar peca sanitaria, incluiporca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho s-10

Sifão

15,04
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 fornecimento e instalação.af_12/2013

11.4.1

86883

11.5

Válvula/engaste

11.5.1

86877

Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2"
para tanque ou lavatório, comou sem ladrão fornecimento e instalação. Af_12/2013

Sinapi

Un

2,00

18,76

37,52

11.5.2

86887

Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm fornecimento e instalação. Af_12/2013

Sinapi

Un

2,00

25,34

50,68

12

Entrega da obra

12.1

Sinapi

Un

2,00

7,52

15,04
88,20

Comp-442403 Limpeza final da obra

1.479,80
Composição

M³

105,70

14,00

1.479,80

Valor total
Valor bdi: 24,24%
Valor total com bdi

53.404,70
12.945,30
66.350,00
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ANEXO IV - PLANILHA COMPOSIÇÃO BDI
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO EDIFICIO GASPAR VIANA
ITEM
G
L
S
AC
DF
R
T

COMPONENTE
Beneficios
Garantia
Lucro
Seguro
Despesas indiretas
Administração central
Despesas financeiras
Risco
Tributos
Cofins
PIS
ISS
INSS
Percentagem Total:

%
3,57%
0,21%
3,00%
0,36%
4,15%
2,65%
1,00%
0,50%
13,15%
3,00%
0,65%
5,00%
4,50%
24,24%
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ANEXO V - PLANILHA COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO EDIFICIO GASPAR VIANA
1 - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO
CODIGO

DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO
HORISTA %

MENSALISTA %

Grupo A - Encargos Sociais Básicos
A.1

INSS

0,00

0,00

A.2

SESI

1,50

1,50

A.3

SENAI

1,00

1,00

A.4

INCRA

0,20

0,20

A.5

SEBRAE

0,60

0,60

A.6

Salário Educação

2,50

2,50

A.7

Seguro Contra Acidentes do Trabalho

3,00

3,00

A.8

FGTS

8,00

8,00

A.9

SECONCI Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário

0,00

0,00

16,80

16,80

A

Total A

Grupo B - Encargos Sociais que recebem as incidências de A
B.1

Repouso Semanal

18,16

B.2

Feriados

4,16

0

B.3

Auxílio - Enfermidade

0,93

0,69

B.4

13º Salário

11,21

8,33

B.5

Licença Paternidade

0,09

0,06

B.6

Faltas Justificadas

0,75

0,56

B.7

Dias de Chuva

2,87

0

B.8

Auxílio Acidente de Trabalho

0,13

0,09

B.9

Férias Gozadas

12,55

9,33

B.10

Salário Maternidade

B

Total B

0

0,03

0,02

50,88

19,08

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incid. globais de A
C.1

Aviso Prévio Indenizado

8,32

6,18

C.2

Aviso Prévio Trabalhado

0,20

0,15

C.3

Férias Indenizadas

1,87

1,39

C.4

Depósito Resisão Sem Justa Causa

5,41

4,02

C.5

Indenização Adicional

0,70

0,52

16,50

12,26

C

Total C
Grupo D - Taxas de Reincidência

D.1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

8,55

3,21

D.2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,7

0,52

D

Total D

9,25

3,73

93,43

51,87

TOTAL 1 - A+B+C+D
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ANEXO VI – CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO EDIFICIO
GASPAR VIANA
ITEM

DESCRIÇÃO

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

2

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

3

PAREDES E PAINÉIS

4

REVESTIMENTO

VALOR
(R$)
33.887,25
5.975,40
823,40

100%
33.887,25
80%
4.780,32
50%
411,70

TRATAMENTO E PINTURA

306,44

6

FORRO

725,75

7

ESQUADRIAS

763,87

8

INSTALAÇÕES ELETRICAS

2.234,35

9

INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA

722,33

10

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

1.032,14

11

BANCADAS, PEÇAS E METAIS
SANITÁRIOS

1.227,29

12

ENTREGA DA OBRA

1.479,80
53.404,70
24,24%

60 dias

Total

0,00
0%
0,00
50%
362,88
50%
381,94
50%
1.117,18
50%
361,17
50%
516,07

0%
0,00
20%
1.195,08
50%
411,70
100%
4.226,69
100%
306,44
50%
362,87
50%
381,93
50%
1.117,17
50%
361,16
50%
516,07

100%
33.887,25
100%
5.975,40
100%
823,40
100%
4.226,69
100%
306,44
100%
725,75
100%
763,87
100%
2.234,35
100%
722,33
100%
1.032,14

50%

50%

100%

613,64
0%
0,00
42.432,15
10.285,55
52.717,70

613,65
100%
1.479,80
10.972,56
2.659,75
13.632,31

1.227,29
100%
1.479,80
53.404,70
12.945,30
66.350,00

4.226,69

5

Valor Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Valor Total com BDI

30 dias

BDI: 24,24%
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