
Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 034/2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS, constituída pelo Decreto Judiciário  nº 524/2019,  datado de 12 de
fevereiro de 2019,  nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações bem como legislação pertinente, torna público que fará realizar licitação, na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, conforme descrito neste edital
e seu(s) anexo(s). Tal procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei Federal nº
8.666/1993 com suas alterações, subsidiariamente à Lei Estadual nº 17.928/2012 e às
disposições fixadas neste edital e anexo(s), em atendimento ao processo administrativo
de nº 201906000172852.

A reunião para recebimento dos envelopes de habilitação e preços acontecerá na
sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada no 3º (terceiro) andar, do
Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO, às
14 horas e 30 minutos do dia 18 de setembro de 2019. 

OBJETO

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação do serviço de construção de um abrigo para a instalação de um aparelho grupo
gerador e ligação deste na rede elétrica do Fórum Garavelo da Comarca de Aparecida de
Goiânia, conforme especificado no(s) anexo(s) deste Edital.

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2. As despesas decorrentes desta contratação são estimadas em  R$ 112.628,97
(cento e doze mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), e correrão à
conta  da  dotação  orçamentária  2019.0452.02.061.1005.3004  (Infraestrutura  e
Tecnológica),  no  elemento  de  despesa  4.4.90.51.02  (obras  e  instalações  -  Judiciária)
constante do vigente orçamento. 

DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

3. Estarão impedidas de participar de qualquer fase deste procedimento licitatório,
pessoas jurídicas que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:
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a) não  comprovem  sua  condição  de  empresa  legalmente  constituída,  e  não
apresentem, em seu contrato social, a faculdade para prestação dos serviços objeto desta
licitação; 

b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás ou por qualquer órgão da administração pública; 

c) sejam declaradas inidôneas nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou Distrital;
d) estejam sob falência, recuperação judicial, concordata, dissolução ou liquidação.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

4. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, cabendo, à Comissão Permanente
de Licitação,  julgar e decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 03 (três)  dias
úteis.

5. A  petição  de  impugnação  ao  ato  convocatório  deverá  ser  encaminhada  à
Comissão  Permanente  de  Licitação  única  e  exclusivamente  através  do  e-mail
licitacao@tjgo.jus.br. 

6. Decairá do direito de impugnar os termos do edital a licitante que não o fizer até
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços.

7. Caberá à Comissão Permanente de Licitação julgar e decidir sobre a petição de
impugnação, oferecida por licitantes, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).

8. Acolhida a petição contra o ato convocatório,  será designada nova data para a
realização do certame.

9. Qualquer  pedido  de  esclarecimento  em  relação  a  eventuais  dúvidas  na
interpretação  do  presente  edital  e  anexos  deverá  ser  encaminhado,  por  escrito,  à
Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail licitação@tjgo.jus.br ou entregue
na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, situada no 3º (terceiro) andar, do
Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO em
até 3 (três) dias úteis antecedentes à abertura dos envelopes de documentação.

10. Somente  serão respondidas consultas  formuladas até  o prazo estabelecido
neste Edital.

11. Não  havendo  consultas,  pressupõe-se  que  os  elementos  fornecidos  são
suficientemente  claros  e  precisos,  para  permitir  a  participação  e  formulação  das
propostas, pela empresa interessada.
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DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

12. Os  documentos  de  habilitação  e  a  proposta  de  preços  deverão  ser
apresentados no local, dia e hora determinados, à Comissão Permanente de Licitação,
em 2 (dois) envelopes, “A” - Documentos de Habilitação e “B” - Proposta de Preços,
devidamente fechados, neles constando, em sua parte externa, os seguintes dizeres:

- AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
3º (TERCEIRO) ANDAR, DO ANEXO I DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
À RUA 19, Q.A8, Lt. 06, SETOR OESTE, EM GOIÂNIA-GO; 
- NÚMERO DA TOMADA DE PREÇOS;
- RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE.

DA DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE “A” 

13.  Para  habilitação,  a  proponente  deverá  apresentar  a  documentação  abaixo
discriminada, colocada na ordem sequencial deste Edital.

14. Caso o envelope com indicação externa de conteúdo “DOCUMENTAÇÃO” não
contenha  os  documentos  exigíveis  para  a  presente  licitação  o  interessado  será
imediatamente inabilitado, independentemente do conteúdo do outro envelope. 

15. O envelope  “A” deverá conter documentação relativa à:

15.1. Habilitação jurídica:

a) prova de constituição da empresa, apresentada da seguinte forma:

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício, no
caso de sociedades civis;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido
pelo órgão competente, se a atividade relativa ao objeto desta licitação assim o exigir;

b) comprovação da condição de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE através de “Declaração de Enquadramento”  devidamente certificada pela Junta
Comercial competente ou certidão que comprove tal condição,  emitida pela Junta
Comercial, no presente exercício.
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b.1) no que tange à declaração de enquadramento ou certidão de comprovação da
qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte não será aceita outra
documentação senão aquela emitida e/ou certificada (deferida)  pela Junta Comercial
competente,  consoante determinação do art.  8º da Instrução Normativa n°  103,  de
22/05/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).

15.2. Regularidade fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) prova de regularidade relativa  ao Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço

(FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal; 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal do domicílio ou sede

da empresa interessada mediante Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União bem como as Contribuições Sociais;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou
sede da empresa interessada, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito
Federal;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual,  expedida pela
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás; 

f) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou
sede da empresa interessada, expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber; 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante  a apresentação de Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT),  expedida pela
Justiça do Trabalho;

15.2.1. Para  as  licitantes  com  sede  em  Estados  Federativos  em  que  a
comprovação da regularidade junto à Fazenda Pública Municipal se dê através de duas
certidões, uma relativa a  tributos mobiliários e outra a tributos imobiliários, somente
será exigida, para a habilitação neste certame, a primeira.

15.3. Qualificação técnica:

a)  certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo a relação
dos responsáveis técnicos;

b) comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa através de um ou
mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no
mercado nacional, comprovando a execução de serviço com características semelhantes
às do objeto licitado;

c) declaração expressa de cumprimento de normas e  regulamentos relativos ao
descarte dos resíduos advindos da execução dos serviços.

15.4. Qualificação econômico-financeira:
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a) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo
Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida num período máximo de trinta (30) dias
anteriores à data de realização do certame;

b) balanço patrimonial  e demonstrações contábeis do último exercício social,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta;

c) A boa situação financeira será avaliada pela comprovação do seguinte: Índices
de  Liquidez  Geral  (LG),  Liquidez  Corrente  (LC)  e  Solvência  Geral  (SG)  a  iguais  ou
superiores a 1; Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratação; Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante –
Passivo  Circulante)  de,  no  mínimo,  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  para  a
contratação;

d) As  fórmulas  supramencionadas  deverão  estar  devidamente  aplicadas  em
memorial  de  cálculo  carreado  ao  balanço  patrimonial  e  assinado  por  contador
devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sob sua
responsabilidade técnica e civil;

e) relação dos contratos de obras e/ou serviços em andamento ou a iniciar que
importem  diminuição  da  capacidade  operativa  ou  absorção  de  sua  disponibilidade
financeira,  apresentando  o  valor  total  de  cada  contrato  e  percentual  executado.  Não
havendo nenhum compromisso assumido tal informação deverá ser prestada de forma
expressa, por declaração;

f) comprovação da disponibilidade financeira líquida (DFL) da licitante que deverá
ser  igual  ou  superior  ao  valor  total  orçado  da  obra  e/ou  serviço,  obtida  através  da
apresentação  de  memorial  de  cálculo  devidamente  assinado  por  contador  habilitado,
contendo a seguinte fórmula:

DFL = (10 x PL) – VA

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido constante do balanço apresentado;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou serviços em andamento ou a

iniciar.

15.4.1. Serão  considerados  aceitos  o  balanço  patrimonial  e  demonstrações
contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial;
b) publicados em jornal;
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
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domicílio da licitante;
d) por  cópia  ou  fotocópia  do  Livro  Diário,  devidamente  autenticado  na  Junta

Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento.

15.4.2.  Serão  analisados  no  balanço  patrimonial  os  índices  de  liquidez  geral,
liquidez corrente e solvência geral que serão apurados com a observância dos resultados
do ativo circulante, realizável a longo prazo, passivo circulante, exigível a longo prazo e
ativo total.

15.4.3. As empresas constituídas no presente exercício civil, deverão apresentar o
balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado.

15.5. Declarações

a) declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente
que possa impedir a sua habilitação neste certame; 

b) declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação; 
c) declaração de fiel observância do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição

Federal, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º, na forma seguinte:

“Declaramos, para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás e sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de empregados qualquer
trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz. Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor
de  18  (dezoito)  anos  exerce  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  em nossa
empresa.” 

d) Declaração da proponente, de não possuir vínculo com o Poder Judiciário, nos
termos do art. 3º da Resolução nº 07, alterada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro
de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, na forma seguinte:

“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás  e  sob  as  penas  da  lei,  ter  conhecimento  da  vedação  da  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 a esse
Tribunal.” 

e)  declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  conforme  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº05, de 26 de maio de 2017; 
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f) declaração de Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica;

16. Os  documentos  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  terão  seus  prazos  de
validade adstritos  aos estabelecidos pelos  respectivos  órgãos expedidores.  Caso não
apresentem prazo de validade, somente serão aceitos se expedidos num período máximo
de 60 (sessenta) dias antecedentes à apresentação das propostas com exceção do CNPJ
que não tem validade estabelecida.

17. A licitante que apresentar, junto aos documentos de habilitação, o Certificado de
Registro  Cadastral  (CRC)  emitido  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  em
período não superior a 30 (trinta) dias anteriores à abertura dos envelopes de habilitação
estará  dispensada  de  apresentar  a  documentação  relativa  à  habilitação  jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista exigidas neste Edital.

18. O Certificado de Registro Cadastral (CRC), somente será emitido mediante o
atendimento pleno de todos os documentos exigidos para o cadastro. Não serão emitidos
certificados com pendências.

19. Uma vez apresentado o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Tribunal
de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  o  Presidente  da  CPL determinará  à  Comissão  de
Registros Cadastrais,  a conferência da validade de toda a documentação considerada
isenta.  Havendo  qualquer  documento  com  validade  vencida  e  não  tendo  a  licitante
encaminhado  outro  válido,  junto  à  documentação,  tal  situação  implicará  na
desclassificação  do  licitante  bem como  na  aplicação  das  sanções  legais,  salvo  se  a
licitante for microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), às quais é permitida
a regularização e apresentação de novos documentos de regularidade fiscal, em virtude
do benefício concedido pela Lei Complementar Estadual nº 117/2015.

20. Não serão aceitos certificados de registro cadastral de outros órgãos públicos.

21. Não será aceito o certificado de registro cadastral extraído do SICAF, uma vez
que as informações dos fornecedores ali contidas, tem validade exclusivamente, para os
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, no âmbito do
SISG  (Sistema  de  Serviços  Gerais),  não  se  constituindo,  em  hipótese  alguma,  em
documento comprobatório da regularidade de fornecedor junto a órgãos ou entidades não
usuários do sistema.

22. Os  documentos  de  habilitação  deverão  ser  apresentados  por  cópias
autenticadas  ou  acompanhadas  das  originais  para  autenticação  na  Secretaria  da
Comissão Permanente de Licitação, ou publicados em órgão de imprensa oficial. Caso
sejam apresentados documentos originais, os mesmos ficarão retidos no processo.
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23. Somente  serão  autenticados  na  Secretaria  da  Comissão  Permanente  de
Licitação  documentos  relativos  à  qualificação  jurídica,  fiscal,  trabalhista  e  econômico-
financeira exigidos para as licitações do Tribunal de Justiça e deverão ser apresentados,
para tal, preferencialmente, até o terceiro dia útil anterior à abertura dos envelopes de
documentação.  Para  tanto,  a  Secretaria  da  Comissão  funcionará  nos  dias  úteis,  das
08h00 às 18h00.

24. Não será concedido prazo para apresentação de documentos que não forem
entregues envelopados no momento da habilitação.

25. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração pública, poderá
representar mais de uma empresa.

26. É  obrigatória  a  participação  da(s)  empresa(s)  interessada(s)  durante  as
sessões  de  realização  do  certame  por  seu  representante  legal  ou  especificamente
nomeado.

27. Não serão aceitos envelopes protocolados junto ao Protocolo Administrativo do
Tribunal de Justiça ou encaminhados utilizando a via postal.

28. Não será aceita a participação de retardatários após a abertura do primeiro
envelope de habilitação.

29. Não será admitida qualquer alteração ou complementação do conteúdo dos
envelopes após o recebimento dos mesmos pela Comissão Permanente de Licitação.

30. Serão inabilitados os interessados cuja documentação estiver em desacordo
com as condições e especificações deste edital e/ou da Lei Federal n° 8.666/93, com as
modificações posteriores.

31. Poderão ser desclassificadas licitantes, sem direito a indenização ou qualquer
ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás tiver conhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias anteriores ou
posteriores  ao  julgamento  da  licitação,  que  comprovadamente  desabonem  sua
idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.

DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “B” 

32. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, em linguagem
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

33. A proposta de preço deverá conter:
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a) razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-
mail) da proponente; 

b) valor da proposta que não poderá exceder ao estimado para a execução do
serviço; 

c) no  valor  da  proposta  deverá  estar  incluso  todas  as  despesas  para  seu
fornecimento, como: transporte, tributos, carregadores, descarte de material usado entre
outros;

d) validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da  data  da  abertura  dos  envelopes  de  proposta  de  preço.  Caso  não  seja  indicado,
considerar-se-á válido por 60 (sessenta) dias;

e) assinatura da(s) pessoa(s) juridicamente habilitada(s). 

34. O  valor  total  dos  serviços  constantes  da  proposta,  deverá  englobar,  além
daquelas explicitadas neste edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão
de obra, transporte e ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e
comerciais,  seguros,  tributos  incidentes,  BDI e  quaisquer  outras  despesas,  diretas  ou
indiretas, geradas para o desenvolvimento dos projetos especificados neste edital.

35. Caso a proponente tenha interesse em se valer das prerrogativas conferidas à
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE pela Lei Complementar n°123,
de  14  de  dezembro  de  2006,  deverá  apresentar,  no  envelope  de  documentação,
Declaração de Enquadramento devidamente certificada pela Junta Comercial competente
ou certidão que comprove tal condição, emitida pela Junta Comercial, em período não
superior  a  90  (noventa)  dias  anteriores  à  apresentação  dos  envelopes.  A  não
apresentação destes documentos implica na decadência do direito ao benefício concedido
pela LC nº 123/06.

36. No que tange à declaração de enquadramento ou certidão de comprovação da
qualidade  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  não  será  aceita  outra
documentação  senão  aquela  emitida  e/ou  certificada  (deferida)  pela  Junta  Comercial
competente,  consoante  determinação  do  art.  8º  da  Instrução  Normativa  n°  103,  de
22/05/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).

DO PROCEDIMENTO 

37.  A  abertura  dos  envelopes  de  "DOCUMENTAÇÃO"  e  "PROPOSTA  DE
PREÇOS" será sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata
circunstanciada,  que  será  assinada  pelos  representantes  das  empresas  participantes
presentes à reunião, que assim o desejarem, e pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação.

38. Todos  os  envelopes,  documentação  e  propostas,  serão  rubricados  pelos
representantes das empresas participantes presentes à reunião, que assim o desejarem,
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e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

39. Após  a  verificação  da  documentação  e  proferido  o  resultado  da  fase  de
habilitação, havendo concordância por parte dos representantes de todas as empresas
participantes quanto à desistência expressa do respectivo prazo recursal,  a Comissão
Permanente de Licitação poderá passar, imediatamente, na mesma reunião, à abertura
dos envelopes de propostas de preços. Caso contrário, o resultado será publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, abrindo-se o prazo
recursal,  nos  termos da Lei,  sendo,  posteriormente,  após julgamento  do(s)  recurso(s)
marcada a data da reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas.

40.  Somente  serão  abertos  os  envelopes  contendo  as  propostas  das  licitantes
habilitadas.

41. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

42. Após  a  fase  de  habilitação,  serão  devolvidos  os  envelopes  fechados  aos
concorrentes  inabilitados,  contendo  as  respectivas  propostas,  desde  que  não  tenha
havido recurso ou após sua denegação.

DO JULGAMENTO 

43. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação levará em
conta,  no  interesse  do  serviço  público,  o  critério  do  menor  preço,  atendidas  as
especificações do edital e anexos.

44. Para o julgamento das propostas apresentadas, em obediência ao disposto no
art. 40, X, da Lei nº 8.666/93, serão considerados, como preços máximos aceitáveis, os
valores unitários e global orçados pela Administração.

45. Havendo  divergência  entre  os  somatórios  dos  preços  parciais  e  totais,
decorrente de erro de cálculos no preenchimento das planilhas de orçamento, integrantes
da proposta, prevalecerá o preço total ofertado para a execução dos serviços.

46. Será desclassificada a proposta que estiver em desacordo com as condições e
especificações deste edital e/ou da Lei 8.666/93.

47. Será  desclassificada  a  proposta  que  apresentar,  na  planilha  de  orçamento
analítico, preços unitários de valor “0” (zero).

48. Será desclassificada a proposta que apresentar  preço total  manifestamente
inexequível ou exorbitante. Tal situação, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.666/93, será
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aferida através de documentação que comprove que os custos dos insumos e mão de
obra são incoerentes com aqueles praticados no mercado.

49. A empresa vencedora será  aquela  que apresentar  o  menor preço entre  as
classificadas.

50. Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional  de preço por  falta  ou
omissão que porventura vier a ser verificada na proposta, ou pedido de desconsideração
da mesma, por razões semelhantes.

51. Não se aceitará proposta que apresente quaisquer ofertas de vantagens não
previstas neste edital, ou percentual de redução sobre a proposta de menor preço.

52. Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a
Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio entre as empresas empatadas, nos
termos do § 2º do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

53. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
nesta  licitação,  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

54. Havendo  qualquer  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para a regularização da documentação em virtude do benefício concedido pela Lei
Complementar Estadual nº 117/2015, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que  a  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,  podendo  esse  prazo  ser
prorrogado por igual período, a critério da Administração.

55. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de
21  de  junho  de  1993,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato.

56. A prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) não será considerada como documento concernente à regularidade fiscal para
fins do item anterior.

DOS RECURSOS 

57. O recurso, cabível nos termos do inciso I, do art. 109, da Lei 8.666/93, deverá
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ser interposto, por escrito, dirigido à autoridade superior do Tribunal de Justiça do Estado
de  Goiás  e  encaminhado  à  Comissão  Permanente  de  Licitação,  via  Protocolo
Administrativo deste Tribunal de Justiça, ou por meio do e-mail licitacao@tjgo.jus.br  .

58. O recurso interposto fora do prazo legal não será conhecido.

59. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação situada no 3º (terceiro) andar, do Anexo
I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO.

60.  O  recurso  da  decisão  que  habilitar  ou  inabilitar  licitantes  e  que  julgar  as
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia
suspensiva.

61. Interposto,  o  recurso  será  comunicado  aos  demais  licitantes,  que  poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

62. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.

DA HOMOLOGAÇÃO 

63. Decorrido  o  prazo  recursal,  com  o  parecer  da  Comissão  Permanente  de
Licitação,  o  processo  licitatório  será  submetido  à  homologação  pela  autoridade
competente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

DA NOTA DE EMPENHO E DO CONTRATO

64. Fica a licitante vencedora convocada a assinar o termo contratual, no prazo de
3 (três) dias úteis, a partir da notificação.

65. Fica a licitante vencedora convocada a retirar a Nota de Empenho em até 3
(três) dias úteis a contar da notificação de sua liberação, à empresa adjudicatária.

66.  O recebimento da nota de empenho,  ainda que fora do prazo de validade da
proposta, implicará, na plena ratificação de suas condições, para todos os efeitos. 

67. No caso da não retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato  no
prazo estabelecido, sem justa causa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás convocará
as licitantes remanescentes,  observada a ordem de classificação,  para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,  estando a
adjudicatária  sujeita à multa de 10% (dez por cento)  do valor homologado e suspensão
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pelo prazo de 2 (dois) anos de contratar com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

68. Se quando da emissão da nota de empenho,  os documentos comprobatórios
de situação regular junto ao INSS e FGTS, apresentados em atendimento às exigências
de habilitação,  estiverem com validade expirada,  a empresa ou pessoa física deverá
providenciar a apresentação de novos documentos com prazos de validade vigentes.

69. O contrato resultante deste certame poderá ser alterado, com as devidas justificativas
e previamente autorizado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

DA ENTREGA

70.  O prazo máximo aceitável para a prestação dos serviços licitados é aquele
estabelecido no termo de referência e será contado da data da emissão da ordem de
serviço.

DO PAGAMENTO

71. O pagamento será realizado de acordo com o cronograma físico-financeiro. 
72. Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido,  por  responsabilidade

exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o mesmo incorrerá multa de
mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis.

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

73. A licitação de que trata o presente edital, poderá ser revogada ou anulada pela
autoridade competente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do art. 49,
da Lei 8.666/93.

DO INADIMPLEMENTO

74. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida
a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes
penalidades:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão de contratar com o Tribunal de Justiça;
IV – impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça;
V – declaração de inidoneidade.
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75. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total  da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma físico de obras não cumprido;

III –  multa  de  0,2%  (zero  vírgula  dois  por  cento)  sobre  o  valor  da  parte  do
fornecimento e/ou do serviço não realizado,  ou sobre a parte da etapa do cronograma
físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

76. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá o contratante, ao seu interesse,
rescindir o contrato em caso de atraso superior ao  trigésimo dia sobre o fornecimento
parcial ou integral do objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o
caso.

77. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na
inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos
prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

78. A penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com as
demais  sanções,  e  a  sua cobrança,  não isentará  a  obrigação de indenizar  eventuais
perdas e danos.

79. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a
Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

I – 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que

o  CONTRATADO  tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos;

II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto,
do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,  deteriorada  ou

danificada;
b) paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e

prévia comunicação à Administração;
c) praticar  ato  ilícito  visando  frustrar  os  objetivos  de  licitação  no  âmbito  da
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administração estadual;
d) sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no

recolhimento de qualquer tributo;
e) recusar  a  retirada da nota  de empenho ou assinatura  do contrato no  prazo

estabelecido, sem justa causa.

80. Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo de 2
(dois) anos, garantido o devido processo legal,  sem prejuízo da rescisão unilateral  do
contrato  e  da  aplicação  de  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da
contratação, a empresa que:

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
e) fizer declaração falsa.

81. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas,
poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da  Administração,  nos  casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

82. Prestar os serviços em conformidade com o estabelecido no Edital e Anexos.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

83. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas à
prestação dos serviços.

84. Efetuar,  através do Departamento de Engenharia,  Arquitetura e Manutenção
Predial, após apresentação da Nota Fiscal, o recebimento e aceite dos serviços.

85. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa vencedora entregar
fora das especificações do Edital e Anexo(s).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

86.  As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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87. A participação no processo licitatório implica pleno conhecimento do teor deste
edital, submissão a todas as condições nele contidas e sujeição às normas da Lei nº.
8.666/93, e suas alterações.

88.  A empresa contratada deverá providenciar, às suas expensas,  a Anotação de
Responsabilidade Técnica do(s)  profissional(is)  indicado(s)  como  responsável(eis)
técnico(s) pela prestação dos serviços, junto ao CREA-GO.

89.  Caso haja necessidade da substituição do(s)  profissional(is)  indicados
responsável(eis)  técnico(s)  pela(s)  obra(s),  objeto desta licitação,  no decorrer da
execução do contrato, a aceitação do(s) substituto(s) ficará condicionada à comprovação
da capacidade técnico-profissional, nos termos deste Edital.

90. Na prestação dos serviços, a empresa vencedora deverá seguir as orientações
constantes do termo de referência, obedecendo as condições estabelecidas neste Edital e
no Contrato. 

91.  O processo licitatório será homologado pela autoridade competente,
observados os critérios de julgamento estabelecidos neste edital.

92. As Atas de Reunião exaradas pela Comissão Permanente de Licitação,
atinentes à habilitação e julgamento,  bem como os atos e procedimentos relativos aos
recursos interpostos,  serão publicadas no Diário da  Justiça  Eletrônico  (DJE),  para
notificação dos interessados,  e divulgadas no quadro de avisos da Secretaria da
Comissão Permanente de Licitação e na Internet,  pelo site www  .  tjgo  .  jus  .  br,  para
conhecimento público.

93. Serão também divulgados na internet, através do endereço eletrônico
www  .  tjgo  .  jus  .  br, na página Licitação/Relatório 2019, para notificação dos interessados
e conhecimento público,  as  respostas  relativas  aos  questionamentos  e  pedidos  de
esclarecimentos formulados.

94. A divulgação, na internet,  dos atos e procedimentos relativos às respostas a
questionamentos,  esclarecimentos e recursos interpostos,  substituirá qualquer outro ato
de divulgação e notificação da empresa licitante, ressalvada a notificação pessoal no ato
da reunião, devendo esta acompanhar o desenvolvimento do procedimento licitatório pelo
endereço eletrônico e página informados.

95. A empresa  contratada  fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condições
propostas, os acréscimos e as supressões nos limites e condições estabelecidos na Lei
nº. 8.666/93 e suas modificações posteriores.

96.  Considerar-se-á cumprido o contrato,  após a  prestação  dos  serviços  e
consequente aceitação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
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97.  Se a  empresa  vencedora,  por  motivo  justo  e  devidamente  aceito  pela
Administração, não puder atender ao contrato no prazo e nas condições propostas, o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás poderá convocar outra licitante, segundo a ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou proceder nova licitação.

98.  Na hipótese de não haver expediente no Tribunal  de Justiça do Estado de
Goiás  no  dia  marcado  para  a  reunião  de  abertura  dos  envelopes  contendo  a
documentação  habilitatória  da  presente  licitação,  fica  a  mesma,  automaticamente,
transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, na mesma hora e local, desde que
não haja comunicação da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação em contrário.

Para conhecimento dos interessados, lavrou-se o presente edital, que será afixado
no quadro da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizado no térreo do
edifício do Palácio da Justiça,  à Avenida Assis Chateaubriand,  nº 195,  Setor Oeste,  em
Goiânia-GO,  estando a Secretaria, à disposição dos interessados, para informações no
horário de 08h00 às 18h00, através dos telefones (062) 3236-2433 e (062) 3236-2435 ou
pela internet, no endereço www.tjgo.jus.br.

COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezenove (13/08/2019).
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 034/2019 – TOMADA DE PREÇOS

ANEXO I

MINUTA CONTRATUAL

Contrato para construção de um abrigo para a instalação
de um aparelho grupo gerador e ligação deste na rede
elétrica do Fórum Garavelo da Comarca de Aparecida de
Goiânia,  que  entre  si  celebram  o  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DE  GOIÁS  e  a  empresa
_____________________________________________.

Pelo  presente  contrato  firmado  à  vista  dos  autos  nº  201906000172852,  e  do
Despacho  Homologatório  nº_____/2019,  fls._____,  o  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO
ESTADO DE GOIÁS, situado na Av. Assis Chateaubriand, nº195, Setor Oeste, cidade de
Goiânia-GO,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  02.050.330/0001-17,  doravante  denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor Geral, Sr. Rodrigo Leandro da
Silva,  brasileiro,  servidor  público,  residente  e  domiciliado nesta  Capital,  e  a  empresa
_________________________________________________,  situada
_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
_______________________,  daqui  por  diante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  ______________________________,  Portador  da  Carteira  de
Identidade  nº  ______________  e  CPF  nº  ______________________,  residente  e
domiciliado  em  __________________,  têm  entre  si  justo  e  combinado  o  presente
contrato,  oriundo  da  licitação  realizada,  conforme Edital  Nº  028/2019,  na  modalidade
Tomada de Preços do tipo menor preço, sob sujeição às normas da Lei Federal Lei nº
8.666/1993  de 21 de junho de 1993,  suas alterações,  bem como da Lei  Estadual  nº
17.928 de 27 de dezembro de 2012, Resolução nº 114, do Conselho Nacional de Justiça,
e  Resolução nº  09/2012 da Corte  Especial  do  Tribunal  de  Justiça,  no  que couber,  e
demais normas aplicáveis, observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa
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especializada para prestação do serviço de construção de um abrigo para a instalação de
um aparelho  grupo  gerador  e  ligação  deste  na  rede  elétrica  do  Fórum Garavelo  da
Comarca de Aparecida de Goiânia, conforme especificado no(s) anexo(s) deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este  ajuste  está  vinculado  ao  Edital  de  Licitação  Nº  034/2019,  na  modalidade
Tomada de Preços e seus anexos, bem como aos termos da proposta da CONTRATADA
que passa a integrar como parte inseparável, o presente contrato, como se transcritos
fossem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor da contratação é de R$ ______________(____________).

Parágrafo  único.  No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias
diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais,  trabalhistas,  previdenciários, fiscais  e comerciais  incidentes,  taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

A  Nota  Fiscal/Fatura  deverá  ser  emitida,  em  meio  digital,  pela  própria
CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos  de  habilitação  e  das  propostas,  não  se  admitindo  Notas  Fiscais/Faturas
emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. A original da nota fiscal
emitida  por  praça  que  ainda  não  tenha  aderido  à  Nota  Fiscal  Eletrônica  deverá  ser
guardada  pelo  fornecedor,  que  deverá  apresentá-la  ao  Tribunal  de  Justiça,  caso
solicitado.

§1º No encaminhamento da Nota Fiscal/Fatura para pagamento, esta deverá vir
acompanhada  do  comprovante  do  recolhimento  do  Imposto  sobre  Serviços  –  ISS,
devidamente  pago,  correspondente  aos  serviços  prestados  ou  o  documento  de
arrecadação do ISS para que o CONTRATANTE efetue a retenção e recolhimento do
tributo.

§2º  Os  autos  de  pagamento  serão  instruídos,  no  mínimo,  com  os  seguintes
documentos:

I – Certidão de Regularidade do FGTS;
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II – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;

III – Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da contratada;

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
V – Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Goiás, caso a empresa

seja estabelecida em outro Estado, nos termos do que estabelece o artigo 88 da Lei
Estadual nº 17.928/2012.

§3º  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na
legislação aplicável.

§4º Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido,  por  responsabilidade
exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o mesmo incorrerá multa de
mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis.

§5º  A ausência  de  qualquer  documento  ou  a  ocorrência  de  qualquer  fato  de
responsabilidade  da contratada que impeça  a  regular  tramitação do  procedimento  de
pagamento  implicará  na suspensão do prazo previsto  no  caput da presente  cláusula,
isentando o contratante de qualquer responsabilidade pelo atraso no pagamento.

O pagamento de que se trata o subitem anterior só será efetivado se a licitante
estiver  em situação regular  em considerações às exigências legais para contratações
públicas.

O pagamento não será efetuado enquanto a empresa vencedora estiver pendente
de  liquidação  com  qualquer  obrigação  financeira  decorrente  de  penalidade  ou
inadimplência,  sem  que  isso  gere  direito  a  reajustamento  de  preços  ou  a  correção
monetária.

Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que
porventura ocorrerem é de responsabilidade da empresa vencedora.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente desta contratação correrá à conta do Programa de Trabalho
2019.0452.02.061.1005.3004  (Infraestrutura  e  Tecnológica),  tendo  por  natureza  de
despesa o código 4.4.90.51.02  (Obras e Instalações - Judiciária), constante do vigente
orçamento R$______________(____________).

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
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1 – A CONTRATADA deve:

1.1  Assumir  inteira  responsabilidade  pela  efetiva  entrega  do  objeto  licitado  e
executá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do
Termo de Referência e boa técnica, sendo responsável  pelo transporte dos materiais,
desde o local da embalagem até sua entrega e instalação;

1.2  Aceitar  todas  as  decisões,  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a contratante julgar
necessárias;

1.3  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e
outros decorrentes da contratação;

1.4  Fornecer  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  do  serviço
devidamente assinado por profissional habilitado, previamente a execução dos serviços;

1.5  Seguir  rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do
Trabalho, no que couber;

1.6 Manter todas as condições exigidas no certame licitatório;
1.7 Obedecer aos procedimentos descritos nas normas técnicas vigentes (ABNT);

1.8  Fornecer  e  conservar  equipamentos  mecânicos,  combustíveis,  ferramentas  e  os
materiais necessários, bem como aliciar mão de obra capacitada e idônea, de modo a
reunir  permanentemente  em  serviço  uma  equipe  homogênea  de  funcionários  que
assegurem  processos  satisfatórios  aos  serviços,  para  conclusão  no  prazo  fixado,
conforme o cronograma físico-financeiro.

1.8  Obedecer  a  Resolução  nº  307  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente
(CONAMA), no tocante à disposição dos resíduos de construção e demolição, além de
evitar o consumo excessivo de óleos, lubrificantes, graxas e/ou combustíveis.

2 – O CONTRATANTE deve:

2.1 Exercer a fiscalização sobre os serviços por meio de servidor especialmente
designado  para  esse  fim,  procedendo  ao  ateste  na  respectiva  nota  fiscal,  com  as
ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

2.2 Notificar, por escrito, a empresa contratada qualquer irregularidade identificada
no fornecimento do material, solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que
não esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência;

2.3 Proceder ao pagamento na forma e prazo pactuados;
2.4  Atestar  as  notas  fiscais  relativas  ao  efetivo  fornecimento,  pelos  servidores

competentes, conforme Nota de Empenho;
2.5 Encaminhar  à administração eventual  notificação/documentação/informações

sobre o contrato, para análise e aplicação de eventuais penalidades por inadimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
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Pela  inexecução total  ou parcial  deste contrato,  poderá  o contratante  aplicar  à
contratada,  garantida  a  prévia  defesa,  segundo  a  extensão  da  falta  cometida,  as
seguintes penalidades:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão de contratar com o Tribunal de Justiça;
IV – impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça;
V – declaração de inidoneidade.

§1º  O  Tribunal  de  Justiça,  na  quantificação  da  pena  de  multa,  observará  o
seguinte:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total  da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre  o  valor  da  parte  do  fornecimento  não realizado ou sobre  a  parte  da  etapa do
cronograma não cumprido;

III  –  multa  de  0,2%  (zero  vírgula  dois  por  cento)  sobre  o  valor  da  parte  do
fornecimento não realizado, ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

§2º Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá o contratante, ao seu interesse,
rescindir o contrato em caso de atraso superior ao  trigésimo dia sobre o fornecimento
parcial ou integral do objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o
caso.

§3º  As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da  contratada.  Na
inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos
prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§4º  A penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com as
demais  sanções,  e  a  sua cobrança,  não isentará  a  obrigação de indenizar  eventuais
perdas e danos.

§5º A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a
Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

I – 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que

o  CONTRATADO tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos;
II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto,

do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a)  entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,  deteriorada  ou

danificada;
b) paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e

prévia comunicação à Administração;
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Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

c)  praticar  ato  ilícito  visando  frustrar  os  objetivos  de  licitação  no  âmbito  da
administração estadual;

d)  sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no
recolhimento de qualquer tributo;

e)  recusar  a  retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo
estabelecido, sem justa causa.

§6º Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo de 2
(dois) anos, garantido o devido processo legal,  sem prejuízo da rescisão unilateral  do
contrato  e  da  aplicação  de  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da
contratação, a contratada que:

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
e) fizer declaração falsa.

§7º Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e artigo 81, III, da Lei Estadual nº
17.928/2012.

§8º Se o valor a ser pago à contratada não for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferença será descontada da garantia contratual, caso haja.

§9º  Esgotados  os  meios  administrativos  para  cobrança  do  valor  devido  pela
contratada ao contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

§10º 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 (dez) dias úteis, contado da
solicitação da contratante.

§11º O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas,
poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da  Administração,  nos  casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.  65 da Lei nº
8.666, de 1993.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

O valor acima poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data limite
para apresentação da proposta,  em obediência ao comando do art. 40, XI,  e art. 55,  III,
ambos da Lei nº 8.666/93, c/c arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001, se for o caso.
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Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei
n° 8.666/1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

§1º A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção
dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao contratante,
além das sanções previstas neste instrumento.

§2º O presente instrumento pode ser rescindido unilateralmente pelo Tribunal de
Justiça antes do prazo estabelecido, mediante comunicação prévia,  com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, respeitando o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

As partes  submetem-se  às  condições  ora  acordadas  e  aos  ditames  da  Lei  nº
8.666/1993,  da  Lei  Estadual  nº  17.928/2012,  Lei  nº  8.078/90  (Código  de  Defesa  do
Consumidor) e legislação comum, que se aplicará, inclusive, aos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO

Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada pelo
Gestor, que será o Diretor da Divisão de Engenharia do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás,  servidor  André  Felipe  Rodrigues  Ribeiro  Bezerra,  permitida  a  assistência  de
terceiros.

O gestor do contrato designará o Fiscal responsável pela obra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento tem vigência de 90 (noventa) dias contados a partir de sua
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que porventura surgirem em
decorrência da execução do presente contrato.

E por estarem justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento, em
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Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.

Goiânia, aos ____ dias do mês de __________ de 2019.

______________________________________________
Rodrigo Leandro da Silva

Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
CONTRATANTE

______________________________________________
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)

CONTRATADA

Testemunhas:___________________________________
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GESTÃO DESEMBARGADOR 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1:400

a tampa que está quebrada.
Caixa 80x80cm - Trocar

a tampa que está quebrada.
Caixa 50x50cm - Trocar

a tampa que está quebrada.
Caixa 80x80cm - Trocar Área de implantação

DETALHE 1

Abrigo do Grupo gerador

PLANTA DE GUIA
ESC.: 1:2000
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Obs.: - A base existente deverá ser demolida, pois já encontra-se com fissuras, conforme especicado na planta Demolir;
 - Deslocar, para um lugar provisório, o equipamento de grupo gerador da base existente, utilizar guindaste munk;  
 - A estrutura do radier foi proposta afim de previnir fissuras, levando em consideração a vibração do equipamento de Grupo gerador. 
 - A Tela Soldada Nervurada, feita com Aço CA-60 é Soldada em todos os pontos de cruzamento, garante melhor ancoragem, ligando os 
elementos estruturais, além de proporcionar excelente controle de fissuramento.
 - Dimensões da base são coniventes ao necessário para suportar um equipamento Grupo motor-gerador 

- As principais normas aplicáveis, que balizam o emprego e projeto dos sistemas
separadores água e óleo no país (ABNT, 2005), são:
a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14605. Posto
de serviço-Sistema de drenagem oleosa.
 De acordo com a norma, a instalação, operação e manutenção dos SDO (Sistemas de Drenagem Oleosa),são orientadas conforme 
especificação e procedimentos definidos pelo projetista ou fabricante.
Ainda segundo a NBR, a eficiência do separador deve atender a Resolução 86
CONAMA n° 20/86 (Já revogada pela CONAMA nº 357/2005), para aos seguintes
parâmetros:
Óleos e graxas <= 20 mg/L
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ESC.: 1:150
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Obs.: - A base existente deverá ser demolida, pois já encontra-se com fissuras, conforme especicado na planta Demolir;
 - Deslocar, para um lugar provisório, o equipamento de grupo gerador da base existente, utilizar guindaste munk;  
 - A estrutura do radier foi proposta afim de previnir fissuras, levando em consideração a vibração do equipamento de Grupo gerador. 
 - A Tela Soldada Nervurada, feita com Aço CA-60 é Soldada em todos os pontos de cruzamento, garante melhor ancoragem, ligando os 
elementos estruturais, além de proporcionar excelente controle de fissuramento.
 - Dimensões da base são coniventes ao necessário para suportar um equipamento Grupo motor-gerador 

- As principais normas aplicáveis, que balizam o emprego e projeto dos sistemas
separadores água e óleo no país (ABNT, 2005), são:
a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14605. Posto
de serviço-Sistema de drenagem oleosa.
 De acordo com a norma, a instalação, operação e manutenção dos SDO (Sistemas de Drenagem Oleosa),são orientadas conforme 
especificação e procedimentos definidos pelo projetista ou fabricante.
Ainda segundo a NBR, a eficiência do separador deve atender a Resolução 86
CONAMA n° 20/86 (Já revogada pela CONAMA nº 357/2005), para aos seguintes
parâmetros:
Óleos e graxas <= 20 mg/L

Diretoria de Obras / Divisão de Arquitetura
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
PODER JUDICIÁRIO

GESTÃO DESEMBARGADOR 

1:50

S:\ENGENHARIA/ OBRAS 2019/ ABRIGO GERADOR GARAVELO/ ABRIGO GERADO DETALHE - Fórum Garavelo.dwg

WALTER CARLOS LEMES
ANO 2019/2021

CORTE AA
ESC.:

1:50
ATENUADOR DE EXAUSTÃO
ESC.:
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para instalação de Grupo Motor Gerador (GMG) no

prédio  do  Fórum  da  Comarca  de  Aparecida  de  Goiânia  (Fórum  Garavelo),  sito  a  Av.

Presidente Vargas, Qd.23, Lt. 12, Setor Goiânia Park Sul, com fornecimento da infraestrutura

e mão de obra qualificada. 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar e regulamentar a execução do Projeto de

instalação de Grupo Motor Gerador (GMG).

O objetivo deste memorial é descrever as condições de fornecimento, instalação e prestação

da garantia da solução a ser utilizada no serviço, cuja composição, características técnicas,

quantidades e demais requisitos se encontram descritos neste documento.

2. PRAZO DE GARANTIA

Os serviços executados deverão possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir do

Recebimento Definitivo do objeto contratado.

2.1- A garantia deverá ser acionada a partir de telefone ou e-mail fornecidos pela Contratada,

sem limites de chamadas para os itens cobertos pela garantia, sendo a contratada responsável

pela avaliação in loco, sem ônus para a Contratada.

2.2- Para execução dos serviços  de garantia,  a  Contratada somente poderá desconectar  os

componentes  de  hardware  ou  desinstalar  qualquer  software  que  estiverem instalados  aos

equipamentos com prévia autorização da Contratante.

2.3- Constatado  algum  dano  ou  avaria,  causado  por  imprudência  ou  imperícia  nos

equipamentos por técnicos da Contratada, ela estará obrigada a realizar manutenção corretiva

gratuita,  observando  os  mesmos  prazos  estabelecidos  nesta  cláusula  para  os  serviços  em

garantia

2.4- A garantia de serviços, peças e equipamentos é de única e exclusiva responsabilidade da

empresa contratada.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5- A contratada deverá substituir os produtos fornecidos em desacordo com a proposta ou

especificações do objeto deste Memorial Descritivo, ou, que porventura, sejam entregues com

defeitos ou imperfeições. 

2.6- Durante o prazo de garantia, a empresa contratada fica obrigada a efetuar a reparação da

instalação de acordo com o padrão especificado no presente Memorial Descritivo.

3. JUSTIFICATIVA

O Grupo Motor Gerador (GMG) oferece energia elétrica alternativa à edificação na ausência

do fornecimento de energia elétrica pela Concessionária.  A utilização do GMG tem como

objetivo  manter  em  pleno  funcionamento  às  instalações  da  edificação,  garantindo  a

continuidade do funcionamento dos serviços mesmo na ausência da energia elétrica fornecida

pela concessionária. 

A contratação dos serviços descritos no objeto, justifica-se em virtude da:

a) inexistência de servidores cujas atribuições realizem essas atividades;

b)indisponibilidade  de  equipamentos,  ferramentas,  componentes  e  materiais  para

realização dos serviços.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As  Licitante  deverão  comprovar  qualificação  técnica  mínima  que  a  habilite  a  prestar  os

serviços contratados, são eles:

4.1- Prova de inscrição ou registro válidos, contendo dados cadastrais atualizados e corretos

da licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ‐ CREA, que comprove

atividade relacionada com o objeto.

4.2- Para  atendimento  da  qualificação  técnico-profissional,  a  licitante  deverá  apresentar

comprovação de possuir vínculo empregatício, na data prevista para a entrega da proposta,

com 01 (um) engenheiro eletricista com atribuição competente ao artigo 9º da Resolução n.

218/73  CONFEA.  Tal  profissional  deverá  ser  detentor  de  atestado(s)  de  responsabilidade

técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o profissional, executado para órgão ou entidade da

administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou

ainda,  para empresa privada,  serviços com características semelhantes com o objeto desta

licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo

do objeto da licitação. 

4.3- Consideram-se  parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo  do  objeto  desta

licitação:

4.3.1. Execução de serviços de instalação de Grupo Motor Gerador maior ou igual a 200

KVA;

4.4- A comprovação de vínculo empregatício com a licitante se fará com a apresentação de

certidão de registro da empresa junto ao CREA contendo no quadro permanente o profissional

indicado, ou por intermédio da Carteira de Trabalho, ou ainda, de declaração de contratação

futura  do  profissional,  desde  que  acompanhada  de  declaração  de  expressa  anuência  do

mesmo.

4.5- Apresentar  Declaração  de  que  possui  laboratório  apropriado  para  o  desempenho  dos

serviços, bem como a utilização de peças genuínas,  a fim de garantir  a originalidade dos

equipamentos.

5. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA

5.1- Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas para sua execução, como:

mão de obra, transportes, tributos, carregadores, descarte de material usado etc.

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá aguardar a emissão da ordem de serviço para inciar a execução dos

serviços. 

6.1- Os serviços deverão ser realizados em dias úteis no horário do expediente dos Servidores

(8:00 às  18:00 h),  ou,  excepcionalmente,  após  o  expediente  ou  aos  sábados,  domingos  e

feriados, conforme critério da CONTRATANTE.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.2- Os serviços executados pela CONTRATADA serão fiscalizados por servidor habilitado e

indicado pelo Gestor do Contrato. O qual verificará a qualidade dos serviços executados e o

atendimento das especificações e exigências do contrato. 

6.3- O Recebimento dos serviços se dará após a conclusão de todos os serviços previstos no

Contrato,  neste  Memorial  Descritivo,  na  Planilha  Estimativa  de  Custos  e  nas  pranchas

desenhadas, e não tendo nenhuma pendência apontada pela fiscalização.

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os serviços executados serão objeto de vistoria e fiscalização por parte da equipe técnica do

TJ, indicado pelo Gestor do Contrato. Serão analisados os seguintes aspectos:

i. Utilização de peças e materiais genuínos e originais;

ii. Funcionamento adequado do Grupo Motor Gerador (GMG) instalado;

iii. Execução de todos os serviços previstos no Contrato.

iv. Conformidade  com  as  normas  técnicas  aplicáveis  e  com  as  normas  da

administração local;

8. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

É previsto neste Memorial Descritivo a montagem e instalação de um Grupo Motor Gerador a

Diesel, cujas peças estão acomodadas e armazenas no prédio do Fórum Garavelo. Os serviços

previstos neste Memorial incluem:

8.1- Montagem, instalação e ativação do Grupo Motor Gerador a Diesel, trifásico, 460 KVA,

composto por: Gerador Cramaco CRA 315SA/4, série: 312348; Motor SCANIA DC1260A,

série: 8714825; quadro de transferência automática (QTA); unidade de supervisão de corrente

alternada (USCA); atenuadores; porta acústica e tanque de combustível de 250 litros.

8.2- Instalação de  toda  infraestrutura  elétrica  necessários  para  instalação do Grupo Motor

Gerador a Diesel, conforme pranchas desenhadas em anexo;

8.3- Manutenção preventiva e corretiva do Grupo Motor Gerador, incluindo:

i. Troca do óleo lubrificante;

ii. Troca das baterias;
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

iii. Abastecimento de óleo diesel;

iv. Limpeza do radiador, dos filtros, do motor, das peças, etc;

v. Correção das peças e parafusos enferrujados;

8.4- Substituição das tampas de ferro das caixas de passagem 80 x 80 cm da infraestrutura

elétrica do prédio;

8.5- Elaboração de projeto  as built,  indicando  localizações de pontos, trajetos de tubulação,

dimensões de eletrodutos e localização de equipamentos;

8.6- Testes, ajustes e configuração dos equipamentos;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- Exercer a fiscalização sobre o recebimento dos serviços por meio do Diretor da Divisão

de Manutenção Predial da Capital, ou por servidor especialmente designado para esse fim,

procedendo ao ateste na respectiva nota fiscal, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem

necessárias.

9.2- Comunicar à contratada qualquer irregularidade identificada no fornecimento do material

e/ou dos serviços executados, solicitando a correção dos serviços executados e a substituição

de mercadoria defeituosa ou que não esteja de acordo com as especificações deste Memorial

Descritivo.

9.3- Proceder ao pagamento na forma e prazo pactuados.

9.4- Atestar as notas fiscais relativas ao serviço executado, conforme Nota de Empenho.

9.5- Notificar a empresa contratada,  por escrito ou por correio eletrônico,  da aplicação de

eventuais penalidades, garantindo o contraditório e ampla defesa.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do serviço contratado e efetuá-lo

de  acordo  com as  especificações  constantes  da  proposta  e/ou  instruções  deste  Memorial

Descritivo, sendo responsável pelo transporte dos materiais, desde o local da embalagem até

sua entrega, e pela sua instalação.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.2- Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a

fornecer todos os dados, elementos e explicações que a contratante julgar necessárias.

10.3- Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais,  sociais,  previdenciários  e  outros

decorrentes da contratação.

10.4- Recolher  aos  cofres  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  conforme lhe  seja

instruído na oportunidade, as importâncias referentes às multas que lhe forem aplicadas ou às

indenizações devidas, sob pena de serem descontadas do pagamento de sua fatura.

10.5- Corrigir, quando necessário, a execução dos serviços executados e substituir os produtos

que apresentarem defeito, inclusive vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprios ao uso

a que são destinados, sem nenhuma despesa para a Administração e sem prejuízo das sanções

cabíveis.

10.6- Manter todas as condições exigidas no certame licitatório.

10.7- Registrar no CREA-GO, antes do início dos serviços, Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART) referente aos serviços contratados.

10.8- Executar o objeto contratado assim que demandado pela CONTRATANTE, formalizado

pela  emissão  de  ordem  de  serviço  devidamente  preenchida  e  assinada  pela  Contratada,

devendo os materiais a serem empregados receber prévia aprovação desta, que se reserva o

direito de rejeitá-los, caso não satisfaçam os padrões especificados.

10.9- Os  funcionários  que  executarão  os  serviços  deverão  ser  devidamente  qualificados  e

manterem-se uniformizados,  calçados e identificados com crachás,  não sendo permitido o

ingresso  de  operários  vestidos  de  calção  ou  bermuda,  sem  camisa,  ou  com  vestimentas

inapropriadas.

10.10- Apresentar  a  relação  nominal  dos  empregados  em  atividade  nas  dependências  da

CONTRATANTE,  mencionando  os  respectivos  telefones,  CPF,  identidade  e  função,

comunicando qualquer alteração.

10.11- A Contratante deverá conter em seu quadro de funcionários, equipe técnica capacitada

para serviços elétricos e deverá apresentar o certificado de conclusão ou reciclagem do curso

de NR-10 dos respectivos funcionários, emitido há no máximo 2 (dois) anos.
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MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.12- Instalar  materiais  e  equipamentos  adequados,  conforme  recomendações  dos

fabricantes.

10.13- Disponibilizar, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as

ferramentas, equipamentos e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como

produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos equipamentos.

10.14- Providenciar a limpeza das dependências do TJGO, após a finalização das Ordens de

Serviço.

10.15- Em caso  de  fornecimento  de  materiais  e  equipamentos,  responder  pelos  vícios  de

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam

ou lhes diminuam o valor.

10.16- Cumprir  a  legislação  e  as  normas  relativas  à  segurança  e  medicina  do  trabalho,

especialmente  as  prescrições  da  NR  10  –  Segurança  em  Instalações  do  Ministério  do

Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e os seus possíveis contratados trabalhem

com equipamentos de proteção individual  (EPI),  tais  como capacetes,  botas,  luvas,  capas,

óculos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido. A

CONTRATANTE  poderá  paralisar  os  serviços  quando  os  empregados  não  estiverem

protegidos, correndo o ônus da paralisação por conta da contratada, mantendo-se inalterados

os prazos definidos no presente contrato.

10.17- Executar  os  serviços  com o  máximo  de  zelo,  bem como  seguir  rigorosamente  as

especificações e normas pertinentes em vigência.

10.18- Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto do presente contrato, nos

termos  do  Código  Civil  Brasileiro,  não  sendo  a  presença  ou  ausência  da  fiscalização  da

CONTRATANTE,  durante  a  execução  do  serviço,  motivo  de  exclusão  ou  redução  de

responsabilidade.

10.19- Responder  pelas  despesas  relativas  a  encargos  comerciais,  trabalhistas,  fiscais,  de

seguro de acidentes,  impostos,  contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem

devidas e referentes ao fornecimento dos materiais e equipamentos e referente aos serviços

executados  por  seus  empregados,  uma  vez  que  os  mesmos  não  têm  nenhum  vínculo
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empregatício com a CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2° da Lei

8.666/1993.

10.20- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou

a terceiros  em razão de  ação ou omissão,  dolosa ou culposa,  sua ou dos  seus  prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

10.21- Respeitar e/ou fazer respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive

de acesso às dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

10.22- Responder por acidentes de que possam ser vítimas seus profissionais e, ainda, por

eventuais  danos  causados  no  local  de  execução  do  serviço,  aos  servidores  da

CONTRATANTE, bem como a terceiros, quando praticados, por dolo, negligência, imperícia

ou imprudência,  diretamente por  seus  empregados na execução do serviço,  arcando,  após

regular processo administrativo, com a restauração, substituição ou indenização, conforme o

caso.

10.23- Dar  ciência  à  CONTRATANTE,  imediatamente  e  por  escrito,  de  qualquer

anormalidade que verificar durante a execução dos serviços.

10.24- Não  executar,  sem  a  devida  autorização  do  Fiscal/Gestor  do  Contrato,  serviços

decorrentes de fatores não previstos, principalmente aqueles que interfiram na estrutura das

edificações.

10.25- Providenciar  o  isolamento  e  sinalização  de  toda  a  área  onde  serão  realizados  os

serviços, de modo a garantir segurança e boas condições de trabalho aos seus operários e ao

público.

10.26- Responsabilizar-se pela guarda do material  utilizado na execução dos serviços,  não

recaindo sobre o CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios

etc.

10.27- Atender a qualquer convocação do Fiscal/Gestor para esclarecimentos a respeito dos

serviços prestados.

10.28- Manter, durante a vigência do contrato até o término da garantia, endereço, telefone, e

e-mail permanentemente atualizados.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.29- Substituir,  sempre  que  exigido  e  independentemente  de  justificativa,  qualquer

empregado  cuja  atuação,  permanência  e/ou  comportamento  sejam  julgados  prejudiciais,

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE, ou ao interesse do serviço

público.

10.30- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.

10.31- Fornecer ao Gestor do Contrato todas as informações solicitadas, no prazo de cinco

dias úteis.

10.32- O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade

da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

11.1- Considerando a legislação vigente, bem como a Resolução nº 201 do Conselho Nacional

de  Justiça  e,  ainda,  considerando  a  necessidade  de  que  os  efeitos  do  desenvolvimento

sustentável  dos  processos  produtivos  supram as  necessidades  atuais  da  humanidade  sem,

contudo, comprometer a capacidade de as gerações futuras poderem dirimi-los de acordo com

o seu  tempo  e  com as  suas  carências,  conciliando  o  desenvolvimento  econômico  com a

preservação ambiental e bem-estar social, a CONTRATADA obedecerá aos critérios de gestão

ambiental estabelecidos na legislação federal, estadual e municipal, normas e regulamentos

específicos aos serviços visando à melhoria e o desempenho dos processos de trabalho quanto

aos aspectos ambientais, sociais e econômicos;

11.2- As atividades desempenhadas pela CONTRATADA devem ser conduzidas considerando

a preservação, conservação e a recuperação dos ecossistemas, desenvolvendo suas ações de

forma a valorizar o bem-estar dos trabalhadores, promovendo a qualidade de vida;

11.3- A CONTRATADA deverá estabelecer ações de forma a promover o desenvolvimento

das regiões previstas na execução do contrato, gerando benefícios e minimizando os impactos

negativos, sociais, ambientais e econômicos;

11.4- A CONTRATADA deverá obedecer às orientações contidas na Portaria nº 317/2012 do

INMETRO quanto aos seguintes INDICADORES:
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.4.1. Identificação  e  monitoramento  da  atualização  da  legislação  e  de  outros

regulamentos aplicáveis;

11.4.2. Registros de comprovação do atendimento à legislação e a outros regulamentos

aplicáveis;

11.4.3. Conformidade ambiental, de acordo com a legislação vigente;

11.4.4. Conformidade sanitária, de acordo com a legislação vigente;

11.4.5. Conformidade trabalhista, de acordo com a legislação vigente;

11.4.6. Conformidade previdenciária, de acordo com a legislação vigente;

11.4.7. Conformidade tributária, de acordo com a legislação vigente;

11.4.8. Conformidade fiscal, de acordo com a legislação vigente;

11.4.9. Conformidade com a legislação de defesa do consumidor;

11.4.10. Medidas  aditadas  junto  à  cadeia  de  valor,  visando a sua  conformidade com a

legislação  e  outros  regulamentos  ambientais,  sanitários,  trabalhistas,  previdenciários,

tributários, fiscais e de defesa do consumidor, aplicáveis.

11.5- A CONTRATADA deve  realizar  suas  atividades  de  modo  a  minimizar  os  impactos

negativos  e  potencializar  os  impactos  positivos  sobre  a  flora  e  a  fauna,  preservando,

conservando e recuperando ecossistemas locais.

11.6- A CONTRATADA deve adotar o plano de gestão de resíduos sólidos, visando:

11.6.1. A coleta seletiva de resíduos sólidos, aproveitando os resíduos gerados;

11.6.2. Controle, tratamento e destinação adequados dos resíduos e rejeitos sólidos;

11.6.3. Práticas de logística reversa dos resíduos sólidos

Goiânia, 20 de maio de 2019.

Eng. Diego Cruz Abrahão
Divisão de Manutenção Predial da Capital
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COMPOSIÇÕES 
TABELA SINAPI UTILIZADA: 04/2019 DESONERADA - DATA DE EMISSÃO: 16/05/2019  

TABELA AGETOP UTILIZADA: DESONERADA - 30/11/2018

DEMOL018 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M2

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 17,74 23,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,0000 12,87 167,31

Total 190,37

AGETOP 30105 

AJUSTADA

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA 

MANUAL UN

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500 12,87 8,37

AGETOP 2691 TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA M3 1,0000 46,67 46,67

Total 55,04

CPT0010 PILARETES DE APOIO DOS PERFIS  DE SUPORTE DAS TELHAS - ALVE. 1 VEZ + REVEST. 

+ TEXTURA UND

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 2,4200

108,57 262,74

SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS M2 9,5500
2,75 26,26

SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L
M2 9,5500

37,89 361,85

SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - 

PAREDES INTERNAS
M2 9,5500

10,51 100,37

Total 751,22

CCN0005 CANALETA LARG.30CM - ALT. 40CM -  EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 

9X19X39CM - SEM REVEST. -  FUNDO EM BRITA M

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 12,87 2,57

SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 0,2000 60,38 12,08

SINAPI 87459

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,8000

51,24 40,99

SINAPI 4718 BRITA N.2 M3 0,0250 59,13 1,48

Total 57,12

SINAPI 98230 

AJUSTADA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 4,5 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 17,74 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9100 12,87 24,58

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,0860

288,02 24,77

Total 77,73

AGETOP 51009 

AJUSTADA

FORMA DE TABUA - UTILIZAÇÃO 3 VEZES

M²

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 17,64 22,93

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 14,80 19,24

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 11,87 1,78

PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura
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SINAPI 4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,5000

5,21 2,61

SINAPI 3992
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,3675

15,27 20,88

SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,4000

5,99 2,40

Total 69,84

CREV003 INCORPORAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE EM REBOCO DO SINAPI M²

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 12,87 0,39

SINAPI 7325
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 

SEM ARMACAO
KG 0,5200

5,02 2,61

Total 3,00

AGETOP 41002 

(AJUSTADA)

APILOAMENTO

M2

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 12,87 5,15

Total R$ 5,15

AGETOP 81825 

AJUSTADA

CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS DO GERADOR - 60X60X80CM - FUNDO E  TAMPA 

EM CONCRETO  - FUNDO COM IMPERMEABILIZAÇÃO UND

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,7096 12,87 124,96

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1721 17,74 109,49

SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UND 201,6000 0,31 62,50

SINAPI 7325
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 

SEM ARMACAO
KG 0,8638

5,02 4,34

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 20,5514 0,61 12,54

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 34,5538 0,42 14,51

SINAPI 370 AREIA MEDIA M3 0,1373 75,00 10,30

SINAPI 4721 BRITA 1 M3 0,0227 59,13 1,34

SINAPI 4718 BRITA 2 M3 0,0227 59,13 1,34

SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DEMAOS - FUNDO 

E 20CM NAS LATERAIS
M2 0,8400

25,89 21,75

AGETOP 81826 

AJUSTADA
TAMPA EM CONCRETO ARMADO E=5CM PARA CAIXA 60X60CM UND 1,0000

45,86 45,86

Total 408,93

AGETOP 81826 

AJUSTADA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM UND

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5642 12,87 7,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0261 17,74 0,46

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2208 17,64 3,89

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0538 17,64 0,95

SINAPI 1357
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 

X 1,1* M, E = 12 MM
UND 0,0719

38,21 2,75

SINAPI 0039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3,1684 4,83 15,30

SINAPI 0033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,2637 5,73 1,51

SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0624 12,01 0,75

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0100 11,87 0,12

SINAPI 3992
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,2052

15,27 3,13

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,9600 0,42 5,44

SINAPI 367 AREIA GROSSA M3 0,0328 70,00 2,30

SINAPI 4721 BRITA 1 M3 0,0085 59,13 0,50

SINAPI 4718 BRITA 2 M3 0,0254 59,13 1,50

Total 45,86
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CHS0080 CAIXA PARA ABRIGO DO APARELHO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO - 

110X90X127CM - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO E  TAMPA EM CONCRETO UND

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,87 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,74 0,00

SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 2,5536 60,38 154,19

SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) - 

PAREDES E FUNDO
M2 8,0720

55,51 448,08

SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS M2 8,0720
2,75 22,20

SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L
M2 8,0720

37,89 305,85

AGETOP 81829 

AJUSTADA
TAMPA EM CONCRETO ARMADO E=5CM PARA CAIXA 60X60CM M2 1,4300

56,65 81,01

Total 1.011,33

AGETOP 81829 

AJUSTADA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 

M2

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6966 12,87 8,97

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 17,74 0,57

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2726 17,64 4,81

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0664 17,64 1,17

SINAPI 1357
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 

X 1,1* M, E = 12 MM
UND 0,0888

38,21 3,39

SINAPI 0039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3,9116 4,83 18,89

SINAPI 0033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,3256 5,73 1,87

SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0770 12,01 0,92

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0124 11,87 0,15

SINAPI 3992
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,2533

15,27 3,87

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,0000 0,42 6,72

SINAPI 367 AREIA GROSSA M3 0,0405 70,00 2,84

SINAPI 4721 BRITA 1 M3 0,0105 59,13 0,62

SINAPI 4718 BRITA 2 M3 0,0314 59,13 1,86

Total 56,65

AGETOP 82303 

AJUSTADA

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM

M

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 13,76 6,60

SINAPI 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 17,71 8,50

SINAPI 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0100 8,22 8,30

Total 23,40

AGETOP 81937 

AJUSTADA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UND

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 13,76 4,95

SINAPI 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 17,71 6,38

SINAPI 3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M 1,0000 4,15 4,15

Total 15,48

CHS0085 APARELHO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO - 800 LITROS/H - CARCAÇA EM 

POLIETILENO COM PLACAS COALESCENTES E TUBO SKIMMER - SPR 800 OU 

EQUIVALENTE UND

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 13,76 27,52

SINAPI 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,71 35,42

COTAÇÃO
APARELHO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO - 800 LITROS/H - CARCAÇA EM POLIETILENO 

COM PLACAS COALESCENTES E TUBO SKIMMER - SPR 800 OU EQUIVALENTE
UND 1,0000

2.397,33 2.397,33

Total 2.460,27
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Obra: Instalação de Grupo Motor Gerador

Data:  Maio/2019

Local: Fórum Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia (Fórum Garavelo)

CPU 1-TJ Terminal metálico a pressão para cabo 185mm², c/ um furo de fixação

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 

00001593
Terminal metálico a pressão para cabo 185mm², c/ um furo de fixação UND 1,000 15,02 15,02

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 17,92 21,50

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 13,84 16,61

53,13

CPU 2 -TJ Bateria 150 Ah para Gerador a Diesel

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

Cotação Bateria 150 Ah para Gerador a Diesel UND 1,000 895,68 895,68

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 17,92 5,38

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,300 13,84 4,15

905,21

CPU 3 -TJ Óleo lubrificante 15W40 para Gerador a Diesel (balde de 20 Litros)

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

Cotação Óleo lubrificante 15W40 para Gerador a Diesel (balde de 20 Litros) Balde 1,000 285,50 285,50

SINAPI 88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000 20,47 20,47

305,97

CPU 4 -TJ Óleo Diesel S10 para Gerador

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

ANP-Infopreço 

13/05/19
Óleo Diesel S10 para Gerador Lt. 1,000 3,79 3,79

SINAPI 88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,050 20,47 1,02

4,81

CPU 5 -TJ Tampão de ferro fundido, 80 x 80 cm

Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

Cotação Tampão de ferro fundido, 80 x 80 cm UND 1,000 364,99 364,99

SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 12,87 1,29

366,28

NOTAS:

ORÇAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 114 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO TABELAS DE PREÇO DO SINAPI E AGETOP.

TABELA SINAPI DESONERADA: Referência Técnica 16/05/2019 ; TABELA  AGETOP DESONERADA: Publicada em 12/2018

UN

TOTAL

UN

TOTAL

TOTAL

UN

TOTAL

UN

TOTAL

Poder Judiciário

Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial da Capital

COMPOSIÇÕES

UN
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TABELA 3A

FÓRMULA SUGERIDA PELA TCU

INDICES DE VALOR MÍNIMO CONSTANTES DAS TABELAS DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU

 

 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00  

   

2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 11,15

2.1 ISS (5% sobre 60%) 3,00

2.2 PIS 0,65

2.3 COFINS 3,00     

2.4 CPRB 4,50 DEVIDO A DESONERAÇÃO

3 TAXA DE RISCO, SEGUROS E GARANTIAS (R+S+G) 1,77  

TAXA DE RISCO ('R) 0,97

SEGUROS + GARANTIAS (S + G) 0,80

4 DESPESAS FINANCEIRAS  (DF) 0,59  

5 LUCRO 6,16

  25,92%  

BDI= (1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L) -1

(1-I)

BDI = 25,92%

DETALHAMENTO DO BDI PARA EDIFICAÇÕES

Item Descrição 

 

%
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1.GENERALIDADES 
 
1.1. O presente Caderno de Especificações tem por objetivo estabelecer as 
condições que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à de 
construção do Abrigo do Gerador no Fórum Garavelo e instituir os direitos e 
obrigações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás adiante designado 
CONTRATANTE, e da firma Construtora, adiante designada de CONTRATADA. 
 
1.2. Este Caderno de Especificações, juntamente com o projeto de arquitetura, os 
projetos complementares  e   respectivos detalhes, ficará fazendo parte integrante 
do contrato e valendo como se no mesmo caderno efetivamente transcritos  fossem. 
 
 
2. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
 
2.1. A obra deverá ser iniciada imediatamente após a emissão da ordem de serviço 
pelo CONTRATANTE.   
 
2.2. O CONTRATANTE poderá manter na obra, engenheiros, arquitetos, e prepostos  
seus, adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em 
nome do CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 
fiscalização das obras e serviços de construção. 
 
2.3. As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão 
mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 
 
2.4. É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, 
execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso 
a todas as partes da obra.  Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em 
oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais 
destinados à construção. 
 
2.5. O CONTRATANTE  por meio da FISCALIZAÇÃO, não aceitará serviços para 
cuja execução não tenham sido observados os princípios da boa técnica e os 
preceitos a seguir estabelecidos e fará demolir por conta e risco da CONTRATADA, 
em todo ou em parte, os referidos serviços mal executados. 
 
2.6. Tem a FISCALIZAÇÃO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para 
suspender total ou parcialmente, os serviços da obra, sempre que julgar 
conveniente, por razões técnicas, disciplinares ou outras e sem prejuízos das 
penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a 
qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) 
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horas, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou 
material posto na obra. 
 
2.7. É a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente após 
comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou 
subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 
 
2.8. Em caso de divergência entre os elementos dos projetos, serão observados os 
seguintes critérios: 
a- Divergência entre  os espaços/desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os  
de maior escala. 
b- Divergência entre cotas assinaladas e suas dimensões em escala prevalecerão 
as primeiras. 
c- Divergência entre elementos não assinalados nos itens anteriores prevalecerá o 
critério e a interpretação da FISCALIZAÇÃO, em cada caso.  
2.9. Todos casos omissos nas especificações, memoriais ou projetos serão 
esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.  
 
2.10. O Tribunal de Justiça fornecerá os projetos de arquitetura e complementares, 
em meio  eletrônico, através do site www.tjgo.jus.br,  para servir de base e 
anotações dos proponentes, sendo que as cópias serão por conta do proponente. 
 
2.11 - PRODUTOS EQUIVALENTES: Será admitida pela FISCALIZAÇÃO do T.J. 
a utilização de materiais similares aos aqui especificados, desde que a 
empresa licitante declare expressamente na apresentação de sua proposta, em 
documento próprio e assinado, a identidade de todos os materiais que 
porventura queiram substituir pelos equivalentes, especificando a marca, o 
fabricante, o modelo, etc... Estes ficarão ainda sujeitos a testes de laboratório, 
com ônus para a CONTRATADA, a fim de comprovação da qualidade com 
relação ao material especificado pela CONTRATANTE. 
 
 
3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  
 
3.1. A CONTRATADA deverá planejar, assessorar e controlar a obra para que seja 
concluída satisfatoriamente de acordo com o cronograma físico-financeiro, a 
contar  da data de  início da obra, a qual deverá ser comunicada por escrito ao 
CONTRATANTE
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Iniciada a obra, deve a CONTRATADA executá-la contígua e regularmente dentro 
do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer 
atraso nas etapas programadas, pode a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de 
pessoal e/ou do horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA os ônus daí 
decorrentes. 
 
3.2. Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos 
neste Caderno de Especificações, a CONTRATADA se obriga, sob as 
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e 
administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 
 
3.3. A direção geral da obra ficará a cargo de  2 engenheiros civis conforme 
planilha orçamentária, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, cuja presença deverá ser permanente no local 
da obra e auxiliado por um Mestre de Obras, a fim de atender a qualquer  tempo a 
FISCALIZAÇÃO e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos 
serviços. 
 
3.4. A obra deverá contar com um funcionário responsável pela vigilância da obra, 
desde o início da mesma.  
 
3.5. DIÁRIO DA OBRA - O engenheiro da obra deverá manter devidamente 
preenchido e atualizado o Diário de Obra, devendo encaminhar juntamente com 
cada fatura uma via das folhas preenchidas no período correspondente ao 
CONTRATANTE. 
 
3.6. A CONTRATADA será responsável pela colocação de placas, conforme 
modelos apresentados pelo TRIBUNAL, contendo os nomes do responsável técnico 
pela execução da obra, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as 
exigências do registro na região do CREA em que se realize a construção. 
 
3.7. SUB-EMPREITEIRAS - Todos os serviços sub-contratados deverão ser 
submetidos à aprovação do CONTRATANTE. Os serviços a cargo de diferentes 
firmas contratadas serão articulados entre si de modo a proporcionar o andamento 
mais harmonioso para a obra, em seu conjunto. 
 
3.8. Qualquer dúvida concernente ao disposto no item precedente deverá ser 
resolvida entre as referidas firmas, com interferência da FISCALIZAÇÃO, a qual 
poderá decidir em definitivo e sem apelação. 
 
3.9. Os pagamentos de encargos sociais e demais exigências e tributos que 
incidirem sobre os serviços e pessoal, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA.Todas as despesas provenientes de serviços executados fora do 
horário de expediente normal de trabalho ficarão a cargo da CONTRATADA. 
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3.10. A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda e vigia da obra até 10 (dez) 
dias após o recebimento definitivo pelo CONTRATANTE. 
 
4. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 
 
4.1. Para as obras e serviços aqui descritos, caberá à CONTRATADA fornecer e 
conservar equipamentos mecânicos, ferramentas e os materiais necessários, bem 
como disponibilizar mão de obra capacitada e idônea, de modo a reunir 
permanentemente em serviço uma equipe homogênea de operários, mestres e 
encarregados que assegurem processos satisfatórios aos serviços, para conclusão 
da obra no prazo fixado, conforme referido em contrato. 
 
4.2. A CONTRATADA somente empregará na obra profissionais competentes, 
hábeis e disciplinados. Qualquer pessoa que for incapaz ou inconveniente na 
realização dos serviços da obra  será apontada pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser 
imediatamente afastada dos serviços. 
 
4.3. Todos os materiais a serem empregados serão de 1ª qualidade e todos os 
serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica. 
Serviços e materiais deverão satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras e  a 
estas especificações. 
 
4.4. A CONTRATADA só poderá utilizar-se de qualquer material, depois de submetê-
lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO a quem caberá impugnar seu emprego 
quando em desacordo com estas especificações. 
 
4.5. Cada lote ou partida de material deverá além de outras constatações, ser 
contratado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
4.6. As amostras deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até 
o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua 
perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 
 
4.7. ENSAIOS E PROVAS – Deverá ser executado mapeamento de todo o concreto 

utilizado na obra, sendo exigidos ensaios conforme a norma brasileira. Para 

constatação da boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais e das instalações, 

poderá ser solicitado à CONTRATADA, a execução de ensaios e provas, conforme 

especificações e normas da ABNT como condição prévia e indispensável ao 

recebimento destes. 
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4.8. Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais 
porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO dentro de 72 (setenta e duas) horas, a 
contar da anotação correspondente no Diário de Obra. 
 
4.9. Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais 
que não satisfizerem a estas Especificações.      
 
4.10. MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE SEGURANÇA E 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –  
É obrigação da CONTRATADA  manter os operários devidamente munidos de 
equipamentos de proteção individual (EPI), necessários para assegurar sua 
segurança, tais como botas, capacetes e luvas, entre outros, bem como atender às 
normas de segurança do Ministério do Trabalho e NR-18, além das normas 
regulamentadoras NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual) e NR-1 (Disposições 
Gerais). 
 
4.11. A empresa deverá atender a portaria 3214 em todas as NR’s aplicadas para 
execução da obra. 
 
5 - INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
5.1 - A CONTRATADA providenciará container para abrigar escritório, almoxarifado 
e banheiro para funcionários. 
 
5.2 - Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a 
acumular no terreno, no decorrer da obra.   
 
 
6 - PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÕES, ATERROS E DEMOLIÇÕES 
 
6.1- A execução de aterro e compactação obedecerá às normas da ABNT, em 
particular as citadas a seguir: 

MB-30/84 Solo - determinação do limite de liquidez (NBR-6459); 

MB-31/84 Solo - determinação do limite de plasticidade (NBR-7180); 

MB-32/84 Solo - análise granulométrica (NBR-7181); 

MB-33/84 Solo - ensaio de compactação (NBR-7182); 

NB-501/77 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 

edificações (NBR-5661). 

 
6.2 - A CONTRATADA executará todo movimento de terra necessário e 
indispensável ao nivelamento do terreno de acordo com as cotas fixadas no projeto 
arquitetônico (se necessário). 
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6.3- Áreas externas quando não perfeitamente caracterizadas nos projetos serão 
regularizadas de forma a permitir fácil acesso e perfeito escoamento das águas 
superficiais, além de garantia da estabilidade do terreno e de taludes(se necessário). 
 
6.4- Se for o caso, as cavas de fundações e outras partes previstas abaixo do nível 
do terreno serão  executadas de acordo com os projetos de fundações e demais 
projetos de obra e de acordo com a natureza do terreno  encontrado, sendo que à 
CONTRATADA compete obter informações complementares que caracterizem o 
terreno, se julgar necessário. 
 
6.5- Deverão  caso necessário ser convenientemente escoradas e isoladas as 
escavações, garantindo-se cautela e segurança para os operários, propriedades 
vizinhas, logradouros e redes públicas. 
 
6.6 - A execução dos trabalhos de aterro e escavação necessários à instalação da 
edificação e implantação deverá estar de acordo com as normas da ABNT 
pertinentes, devendo ser executados na obra os ensaios de densidade “in situ” (de 
acordo com a norma NBR 7185) e compactação (de acordo com a norma NBR 
7182).  Os serviços de aterro deverão ter controle de compactação por camadas 
com presença permanente de laboratorista na obra e apresentação de laudo de 
liberação fornecido por empresa especializada. 
  
6.7 - Na construção de aterros e escavações poderão ser utilizados equipamentos 
mecânicos, observando-se a proteção de taludes contra efeitos da erosão, fazendo-
se a conveniente drenagem e escoamento de águas pluviais. 
 
6.8 - Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundação serão executados com 
argila livre de material orgânico e restos de entulhos, devidamente umedecida e 
energicamente compactada, de forma a evitar fendas, trincas e desníveis, por 
recalques das camadas aterradas. Todo o interior da edificação e áreas destinadas 
às calçadas e estacionamentos receberá na última camada de aterro ou sobre a 
superfície cortada, camadas de solo granular (cascalho), devidamente compactado, 
a fim de receber a pavimentação. Para as áreas de circulação exclusivamente de 
pedestres, esta camada deverá ser de no mínimo 10,0cm e para as áreas 
destinadas à circulação de veículos (estacionamento e outras), esta camada será de 
no mínimo 20,0cm.  
 
6.9- As obras de aterro compreendem transporte, carga, descarga e espalhamento 
de materiais, convenientemente umedecidos na umidade ótima do material e massa 
específica aparente seca correspondente a 95% da máxima, considerando-se o 
ensaio Proctor, de acordo com a NB-33/84 (NBR7182), em camadas sucessivas 
de no máximo 20cm a serem compactadas manual ou mecanicamente, visando 
obtenção de um terreno firme a fim de suportar as cargas provenientes da 
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construção. 
 
6.10- Os materiais para composição do aterro serão convenientemente escolhidos, 
de modo que, com os serviços de compactação, garantam superfícies sem fendas 
ou trincas, e estáveis, evitando-se possíveis recalques das camadas aterradas. 
 
6.11- Ficam a cargo da empresa, as despesas com transporte de materiais e 
equipamentos para compactação, seja qual for a distância média e o volume 
considerado, bem como tipo de veículo utilizado.  
 
6.12- Deverá ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, 
tanto quanto a umidade quanto aos materiais utilizados.  
 
6.13- O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NB-501/77 
(NBR-5681). 
 
6.14- Para os serviços poderá ser utilizado equipamento mecânico, tipo rolo 
compactador liso, devendo obedecer à especificação para compactação 
apresentada, ficando todos os encargos provenientes destes serviços a cargo da 
CONTRATADA. 

 

6.15- As demolições deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, e serão 
tomados cuidados de forma a serem evitados danos à edificação existente. 
 
6.16- Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos 
que por ventura venham ocorrer ao próprio prédio e a edificações vizinhas. 
 
 
6.17. A CONTRATADA fará, imediatamente após as demolições, a remoção de todo 
o entulho remanescente destes serviços, não sendo permitido o armazenamento dos  
mesmos nas calçadas, já que todo e qualquer entulho deverá ser acondicionado em 
containers apropriados. A obra deverá permanecer sempre limpa e desobstruída de 
entulhos. 
 
6.18. Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, 
cujos materiais empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultando 
daí entulho, de obra, que poderá, segundo orientação da fiscalização, ser removido 
ou não, logo após a demolição, para os locais que a fiscalização autorizar 
previamente. 
 
6.19. Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço 
existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão 
selecionados e guardados em local conveniente, constituindo propriedade da 
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CONTRATANTE. 
 
6.20. Os serviços de “Demolição” ou “ Retirada” são complementados pela 
“Remoção” que consiste no transporte do material até local de armazenamento na 
obra ou local de carga em veículo apropriado, para transporte para fora da obra, nos 
casos dos itens objetos de Demolição. 
 
6.21. Quando pertinente, os materiais a serem demolidos e removidos deverão 
seguir Normas Técnicas pertinentes. 
 
 
6.22. As demolições ou retiradas serão executadas de forma a não causarem danos 
a terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço. 
 
6.23. A remoção será efetuada em veículos apropriados ao tipo e volume do material 
demolido, conforme Normas Técnicas pertinentes. 
 
6.24. Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de 
abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de 
escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se 
as Normas Técnicas e determinações das empresas concessionárias locais e 
repartições públicas competentes. 
 
 
6.25. A Contratada deverá tomar as providências necessárias de modo a não afetar 
os edifícios vizinhos à obra, no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 
 
6.26. Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de serviços, deverão ser 
removidos vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis. 
 
6.27. Os elementos construtivos a serem demolidos não devem ser abandonados 
em posição que torne possível o seu desabamento devido a ações eventuais, 
conforme Normas Técnicas pertinentes. 
 
6.28. O material de demolição depositado em piso ou laje, não poderá exceder a 
capacidade de carga deste piso ou laje. 
 
6.29. O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, 
não deverá obstruir o trânsito das pessoas ou veículos ou o escoamento natural das 
águas. 
 
6.30. Os produtos de demolição não poderão ser encaminhadas para a rede de 
drenagem urbana através de lavagem, conforme Normas Técnicas pertinentes.. 
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6.31. Os entulhos de grande volume, como aqueles oriundos da demolição da 
estrutura de concreto e dos forros de gesso, dentre outros, devem ser 
imediatamente removidos da área de obra e encaminhados ao destino conforme as 
recomendações. Não de deve estocar volumes de entulho de qualquer espécie no 
canteiro de obras. 
 
6.32. Como produto da demolição e desmontagem teremos os seguintes tipos de 
materiais, considerados genericamente inservíveis: 
a) recuperável - quando sua recuperação for possível; 
b) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento 
precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 
c) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina 
devido a perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de 
sua recuperação. 
 
6.33. Os materiais recuperáveis serão divididos entre aqueles ainda de interesse 
para o Tribunal de Justiça de Goiás e os que não guardam interesse por terem 
características antieconômicas, porém que têm um valor econômico agregado.  
 
6.34. A seleção, triagem e critérios de guarda e armazenamento para descarte ou 
alienação dos materiais recuperáveis será feita com orientação da equipe de 
fiscalização. 
 
6.35. Os materiais recuperáveis relacionados nas tabelas abaixo devem ser 
acondicionados em caixas de madeira, agrupados por igualdade de itens. 
 
6.36. Os equipamentos pesados, devem ser acondicionados em engradados de 
madeira, também rotulados. 
 
As caixas e os engradados, devem ser rotuladas com as informações sobre o 
conteúdo, contento os seguintes dizeres: 
 Nome do proprietário; 
 Descrição do material acondicionado; 
 Quantidade; e 
 Data da remoção e embalagem; 
 
6.37. Os rótulos devem ser de material resistente, impermeáveis e não podem 
apresentar descolamento fácil na superfície da embalagem de madeira. 
 

 

 
7 – LOCAÇÃO (se for o caso) 
 
7.1 - A locação da obra será de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que a 
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RN (referência de nível) deverá ser definida no local pela FISCALIZAÇÃO, devendo 
obedecer ao projeto arquitetônico. 
 
7.2 - Após as marcações de alinhamentos e níveis deverá ser comunicada à 
FISCALIZAÇÃO que procederá as verificações necessárias, e só então, será 
aprovada a locação. 
 
7.3 – A locação deverá utilizar-se de instrumentos apropriados, utilizando-se de 
gabarito de ripão corrido 15x2cm, em madeira de boa qualidade, pintado com tinta 
PVA na cor branca, nivelado em todo o perímetro da construção e com os cantos em 
90º, devidamente fixado através de caibros ou pontaletes a cada 1,5m, no máximo.  
A marcação dos pilares no gabarito deverá ser feita de forma legível e com tinta 
esmalte sintético na cor preta, para que não seja apagada facilmente. 
 
7.4 - A locação da obra deverá ser efetuada com acompanhamento do Engenheiro 
Responsável da CONTRATADA, sendo que cabe à FISCALIZAÇÃO apenas a 
conferência destes serviços. 
 
 
8 – FUNDAÇÕES (se existentes) 
 
8.1- A execução das fundações deverá satisfazer ao contido no projeto específico, e 
às normas da ABNT pertinentes ao assunto, especialmente às seguintes: 

NB-1/78 Projeto e execução de obras de concreto armado (NBR-

6118); 

NB-49/73 Projeto e execução de obras de concreto simples; 

NB-51/86 Projeto e execução de fundações (NBR-6l22); 

NB-252/82 Segurança na execução de obras e serviços de construção 

(NBR-7678); 

MB-3472/91 Estacas - prova de carga estática (NBR-12131). 

 
8.2- Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas provenientes da 
escavação, bem com os escoramentos e cuidados que julgar necessários. 
 
8.3- A execução das fundações deverá obedecer rigorosamente ao projeto 
apresentado pela CONTRATANTE e implicará integral responsabilidade da 
CONTRATADA pelo cumprimento  das normas, regulamentos e leis, bem como 
estabilidade e segurança dos serviços. 
 
8.4- A base da fundação deve ser assentada a uma profundidade que garanta que o 
solo de apoio não seja influenciado por  agentes atmosféricos e fluxos d'água. 
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8.5 - A profundidade de assentamento das fundações demarcados em projeto dizem 
respeito ao terreno natural, devendo portanto serem complementados na sua altura 
até o nível das baldrames, quando da existência de aterros. 
 
8.6- Será de responsabilidade da CONTRATADA,  a confecção e o  rompimento dos 
corpos  de prova, para o controle da resistência do concreto da fundação. Deverá 
ser retirado no mínimo 3 exemplares  para cada 8 m³ de concreto aplicado. Cada 
exemplar será constituído de 2 corpos de prova. Após a devida cura, os CP´s 
deverão ser desenformados e enviados pela CONTRATADA, ao laboratório, para 
que seja procedida a ruptura de acordo com as normas técnicas. Os CP´s deverão 
estar todos identificados com o dia da concretagem e as peças estruturais a que se 
referem. Os laudos com os resultados dos ensaios deverão ser anexados  ao diário 
de obra, sendo condição necessária à liberação das respectivas faturas. O controle 
tecnológico efetuado pela empresa concreteira responsável pelo fornecimento do 
concreto da obra não substitui o controle efetuado pela CONTRATADA. 
 
8.7 - As variações de prumo e locação das fundações deverão estar dentro dos 
limites fixados pelas normas da ABNT. 
 
8.8 - As ferragens (armaduras) utilizadas deverão ser executadas com vergalhões 

de aço com bitolas e características de acordo com o projeto de fundação e de 

acordo com as especificações da ABNT. 

 
8.9 – Só será aceita a utilização de concreto usinado. A  resistência do concreto bem 

como o slump a ser utilizado deverão seguir rigorosamente o projeto de fundações. 

 
 
9 – ESTRUTURA 
 
9.1 - A execução da estrutura deverá estar de acordo com as especificações do 
projeto fornecido. Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado 
em conta que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, conforme 
a seguir: 

EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 

armado (NBR-7480); 

EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 

EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 

EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos 

(MRS) e cimento Portland de alta resistência a sulfatos 

(ARS) (NBR-5737); 
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MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento 

do tronco de cone (NBR-7223); 

NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-

6118); 

NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-

6120); 

NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 

NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - 

método dos estados limites (NBR-8800). 

Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá ser 

consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser adotada. 

 
9.2 - FORMAS 
 
9.2.1 - As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões do projeto estrutural e 

dimensionadas assim como o escoramento, para que sob ação de fatores 

ambientais ou sob a carga a que são submetidas, não sofram deformações 

prejudiciais à estrutura geral da edificação. 

 
9.2.2 - As formas deverão ser estanques para evitar perda de água do concreto, 
devendo ser abundantemente molhadas e limpas antes do lançamento do mesmo. 
 
9.2.3 - Os produtos anti-aderentes destinados a facilitar a desmoldagem deverão ser 
aplicados na superfície da forma, antes da colocação da armadura, de acordo com 
recomendações do fabricante. 
 
9.3 - FERRAGENS 
 
9.3.1 - As ferragens (armaduras) utilizadas deverão ser executadas com vergalhões 
de aço com bitolas e características de acordo com o projeto estrutural e de acordo 
com as especificações da ABNT. 
 
9.3.2 - A ferragem deverá ser dobrada de acordo com os projetos, tanto de fundação 
quanto de estrutura. Esta deve apresentar-se em bom estado, livre de ferrugens, 
graxas, substâncias gordurosas ou outras que possam prejudicar a perfeita 
aderência ao concreto. 
 
9.3.3 - Não será permitido o uso de ferro que, após a dobragem, apresente fissuras. 
 
9.3.4 - A armadura não poderá ficar em contado direto com a forma, obedecendo-se 
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para isso o recobrimento mínimo de norma da ABNT. 
 
9.3.5 - Não deverá ser dado início a concretagem antes que todas as peças 
estruturais sejam primeiramente conferidas e liberadas pelo Engenheiro 
Responsável da CONTRATADA, sendo que esta vistoria deverá ser anotada no 
Diário de Obras. 
  
9.4 - CONCRETO 
 
9.4.1 – Todo o concreto que será utilizado na estrutura deverá ser usinado. A 

resistência do concreto bem como o slump a ser utilizado deverá seguir 

rigorosamente o projeto de estrutura. 

 
9.4.2 - Será de responsabilidade da CONTRATADA,  a confecção e o  rompimento 
dos corpos  de prova, para o controle da resistência do concreto da estrutura, 
conforme norma técnica. 
 
9.4.3 - Nas operações de concretagem de pilares, não será permitido o lançamento 
do concreto de altura superior a 2,0m. 
 
9.4.4- Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado 
mecanicamente, contínua e energeticamente com equipamento adequado, a fim de 
haver uma homogeneização do concreto que deverá preencher todos  os cantos da 
forma.  O vibrador deverá ser utilizado na posição vertical, devendo ser retirado 
lentamente após o tempo de vibração. O vibrador jamais poderá ficar em contato 
com a ferragem da peça. Não será permitida a utilização de concreto em que já se 
tenha iniciado o processo de pega, ou seja, não será permitida a utilização de 
concreto após 1 hora de realizado o processo de preparo. 
 
9.4.5 - Durante os primeiros sete dias após o lançamento do concreto, deverá se 
proceder a cura do mesmo, mantendo-se abundantemente umedecidas todas as 
superfícies expostas. 
 
9.4.6 - A desforma e retirada do escoramento só ocorrerá quando o concreto estiver 
com resistência suficiente para resistir as ações que sobre ele atuarem, 
obedecendo-se aos seguintes prazos: pilares e laterais das vigas - 3 dias, fundo de 
vigas - 21 dias e lajes - escoramento deverá obedecer orientação do fabricante. 
 
 
10 – ALVENARIAS  
 
10.1- As alvenarias serão executadas obedecendo as boas práticas e normas 
técnicas pertinentes. 
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10.2 - O preparo de argamassas deverá ser executado mecanicamente devendo 
durar, no mínimo, 90 segundos a partir do momento em que todos os elementos 
forem lançados na betoneira.  
 
10.3 - Deverão ser preparadas as quantidades de argamassa na medida das 
necessidades dos serviços para o uso diário, não podendo ser empregada 
argamassa endurecida (passou o tempo de aplicação) antes do início do seu uso. 
Não poderá ser usada argamassa retirada ou caída das alvenarias. 
 
10.4 - A areia usada na argamassa deverá ser quartzosa, isenta de argila, gravetos, 
mica, impurezas orgânicas, etc. O cimento a ser adicionado não deverá apresentar 
sinais de empedramento. A cal deverá ser comprada ensacada, já hidratada de 
fábrica. Não é permitido o uso de saibro.  
  
10.5 - Os componentes cerâmicos serão abundantemente molhados antes de sua 
colocação.  
 
10.6 - O assentamento dos componentes cerâmicos será executado com juntas de 
amarração. Estas deverão ter no máximo 10 mm. As fiadas serão perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. Para o alinhamento vertical da alvenaria - 
prumada - será utilizado o prumo de pedreiro. 
 
10.7- TIJOLOS DE VIDRO- Deverão ser assentados em junta a prumo com 
argamassa adequada empregando espassadores para garantir a uniformidade das 
juntas. O rejunte deverá ser feito com cimento branco. A limpeza dos blocos deverá 
ser feita antes que a massa de assentamento seque completamente sobre as faces 
dos mesmos 
 
10.8- ELEMENTOS VAZADOS - Os elementos vazados serão cuidadosamente 
aprumados, as fiadas perfeitamente retas e niveladas. A limpeza das peças deverá 
ser executada antes do endurecimento da argamassa para que facilite a retirada de 
toda argamassa que venha a salpicar na superfície dos elementos ou em suas 
juntas. Antes da pega da argamassa, as juntas serão cavadas com ferro especial na 
profundidade suficiente para que expostas e vivas. Posteriormente as juntas serão 
preenchidas com pasta de cimento Portland comum e alisadas, de modo a 
apresentarem sulcos contínuos, de pequena profundidade. 
 
10.9 - ACUNHAMENTO - As alvenarias deverão ser interrompidas antes do 
elemento estrutural superior correspondente. Este espaço, não superior a 3 cm,  
deverá ser preenchido após 7 dias, com argamassa aditivada com expansor, de 
modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.  
 
10.10 - VERGAS E CONTRAVERGAS - Sobre os vãos de portas e janelas serão 
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colocadas vergas. Sob os vãos de janelas serão colocadas contra-vergas. Estas 
excederão a largura do vão em, pelo menos, 30 cm para cada lado, terão altura 
mínima de 10 cm e espessura segundo a alvenaria correspondente. 
 
10.11- AMARRAÇÃO - Os panos de alvenaria deverão ser "amarrados" aos pilares, 
através da utilização de ferros de 6,3 mm com 50 cm de comprimento, chumbados 
nos pilares, a cada 40 cm, quando da concretagem dos mesmos. 
 
10.12- Os panos de alvenaria não poderão ter comprimento superior a 5 m. Quando 
isso acontecer, serão embutidos pilaretes de concreto armado.  
 
 
11 - ESQUADRIAS  
 
11.1 - As esquadrias sejam elas de alumínio, aço inox ou metálicas, bem como os 
corrimãos e guarda-corpos, deverão obedecer rigorosamente ao caderno de 
detalhes da arquite11.2 - As esquadrias deverão vir calafetadas da indústria com 
silicone (esquadrias de alumínio) e massa plástica nas junções dos metalons às 
chapas de requadros e nos locais onde se fizerem necessário, a fim de evitar 
possíveis infiltrações.   
 
11.3 - Os quadros fixos ou móveis serão esquadrejados e laminados do modo a 
desaparecerem rebarbas e saliências da solda. 
 
11.4- Todos os furos necessários serão exclusivamente feitos com auxílio de 
furadeiras ou máquinas de furar. 
 
11.5 - Cabe à CONTRATADA elaborar, quando necessário e com base no projeto, 
detalhes de execução, a serem submetidos a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
11.6 - Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à 
prova de estanqueidade, através de jato d'água com pressão e só após corrigidas 
possíveis infiltrações, os serviços serão aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
11.7 - As superfícies metálicas virão da fábrica com pintura anti-ferrugem de boa 
procedência e aderência, em duas demãos. 
 
11.8 - Caberá à CONTRATADA a responsabilidade quanto ao prumo e ao nível das 
esquadrias, bem como ao encaixe perfeito no vão e o perfeito funcionamento e 
estanqueidade das portas e janelas. 
 
 
12 - FERRAGENS 
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12.1 - As ferragens das portas deverão obedecer rigorosamente ao detalhe de 
arquitetura e ter aprovação da FISCALIZAÇÃO através de amostras, antes de sua 
colocação.  
 

12.2 - As fechaduras seguirão os detalhes do projeto de arquitetura.  

 
12.3 - As portas receberão 3 dobradiças cromadas, com anel,  3.1/2" x3" (exceto os 
detalhes de arquitetura que especificarem dobradiças maiores), marca Papaiz, La 
Fonte ou equivalente. 
 

12.4 - A colocação das ferragens serão de modo a permitir o perfeito manuseio, sendo 

que a distribuição das mesmas será feita de forma a impedir a deformação das 

esquadrias. 

 
12.5 - Deverão ser colocados cadeados nos portões de acesso a central de gás, 
portinholas, alçapões de acesso ao barrilete e demais locais especificados nos 
detalhes de arquitetura. 
 
 

13 – VIDROS  
 
13.1 – As esquadrias de vidro (janelas, portas, guarda-corpos), bem como os painéis 
de fechamento deverão obedecer rigorosamente aos detalhes de arquitetura, seja 
quanto ao tipo do vidro, sua cor, espessura e detalhes de execução. 
 
13.2 - Todos os vidros das esquadrias metálicas obedecerão ao tipo, a cor e 
espessuras especificadas nos detalhes de arquitetura, e não poderão apresentar 
bolhas, riscos, trincas ou outros defeitos. Antes da colocação dos vidros, os caixilhos 
das esquadrias deverão estar bem limpos, com bordas de corte esmeriladas. 
 
13.3 – Os espelhos dos banheiros obedecerão aos detalhes de arquitetura. 
 
 
14- ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA 
 
14.1 - COBERTURA METÁLICA  
 

14.1.1 - A estrutura metálica deverá obedecer rigorosamente ao projeto apresentado 

pela CONTRATADA com aprovação pela CONTRATANTE, inclusive quanto às 

especificações de materiais.  
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14.1.2 - O aço a ser utilizado deverá apresentar tensão mínima de escoamento 

conforme projeto. Será exigida a apresentação da nota fiscal de compra, bem como o 

certificado de garantia deste material para comprovação.  

14.1.3 - Os eletrodos a serem utilizados deverão obedecer às especificações de 
projeto. 
 
14.1.4 - Toda a estrutura metálica deverá ser protegida com óxido de zinco de 
qualidade, em no mínimo 2 (duas) demãos, da marca Zincotex ou similar. 
 
14.1.5 - As calhas deverão ser executadas em chapas galvanizadas nas dimensões 
conforme especificado em projeto. 
 
14.1.6 - Deverá ser instalado rufo em chapa galvanizada n° 24 nos locais, com 
largura de 50cm, nos locais necessários, fixados à alvenaria. 
 
14.1.7- As telhas deverão ser fixadas conforme orientação do Fabricante. Deverá ser 
apresentado, antes do início do serviço, projeto de montagem das telhas e 
acessórios de acordo com orientação do fabricante, constando entre outros de 
definição do recobrimento longitudinal, detalhes de fixação, dimensões das telhas e 
outros detalhes construtivos que se fizerem necessários. 
 
14.1.8 - Após conclusão dos serviços a FISCALIZAÇÃO poderá exigir a seu critério, 
testes de estanqueidade da cobertura ou de seus elementos individualmente. 
 
 

14.1.9 - Deverão ser tomadas precauções nos trabalhos a serem executados na 
cobertura após a execução da mesma, pois não serão admitidas telhas ou quaisquer 
outras peças trincadas ou quebradas no recebimento da obra.  
 
 

15 – IMPERMEABILIZAÇÃO  
 
15.1 - Todos os trabalhos de impermeabilização deverão ser executados por firma 
especializada, a qual deverá fornecer termo de garantia dos serviços executados 
para a firma CONTRATADA de no mínimo 5 anos. 
 
15.2 – Todas as áreas deverão ser cuidadosamente preparadas para receber a 
impermeabilização, ou seja, todas as partes soltas ou rebarbas de aço deverão ser 
removidas, possibilitando assim, plena exposição da superfície firme do concreto ou 
alvenarias. 
 
15.3 - Deverá ser feita lavagem e escovamento destas superfícies com escova de 
aço. 
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15.4 - Nos locais que receberem mantas, deverão ser aplicadas sobre superfície 
regularizada traço 1:3 (cimento / areia média lavada) com bordas arredondadas 
conforme especificação do fabricante. Após a impermeabilização, deverá ser feita a 
proteção mecânica com argamassa 1:3, com no mínimo, 2 cm de espessura, com 
juntas de dilatação. Nas superfícies verticais, a argamassa deverá ser armada com 
tela galvanizada malha tipo passarinho. Deverão ainda ser observados os caimentos 
mínimos necessários.  
 
15.5 - Para recebimento dos serviços de impermeabilização, os locais que foram 
impermeabilizados  deverão ser submetidos a testes de estanqueidade. 
 

 
16 - REVESTIMENTOS DE PAREDE 
 
16.1- CHAPISCO / EMBOÇO  
 
16.1.1 - Todas as áreas internas e externas deverão ser chapiscadas e emboçadas. 
 
16.1.2 - As argamassas serão preparadas de acordo com este caderno. 
 
16.1.3 - Todas as superfícies de alvenaria e peças estruturais deverão ser 
chapiscadas. Estas superfícies deverão ser limpas a vassoura e abundantemente 
molhadas antes de receber aplicação deste tipo de revestimento. 
 
16.1.4 - O emboço somente será iniciado após completa pega das argamassas das 
alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizações que por elas 
devam passar. 
 
16.1.5 - O chapisco deverá ser umedecido antes da aplicação do emboço. 
 
16.1.6 - A argamassa utilizada para o emboço interno terá traço 1:2:8 em volume 
(cimento : cal hidratada : areia média). A espessura do mesmo não deverá 
ultrapassar 2  cm. Caso a espessura final do emboço ultrapasse 2 cm, este 
revestimento deverá ser executado em camadas de 2,0cm de espessura, 
aguardando o término da pega da argamassa para aplicação da camada posterior. 
 
16.1.7 - A argamassa utilizada para execução do emboço externo também terá traço 
1:2:8 (cimento:cal hidratada:areia média). Caso a espessura final do emboço 
ultrapasse 2 cm, este revestimento deverá ser executado em camadas de 2,0cm de 
espessura, aguardando o término da pega da argamassa para aplicação da camada 
posterior. 
 
16.1.8 - Haverá obediência ao prumo, esquadro, desempenamento das superfícies e 
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perfeito alinhamento de encontro entre as paredes e tetos e entre paredes 
adjacentes. 
 
16.1.9 - É exigível a utilização de réguas desempenadeiras de alumínio em bom 
estado  para sarrafear a argamassa do reboco, para posteriormente ser executado o 
desempeno do paramento com uso de desempenadeira de madeira e posterior 
aplicação de feltro dando acabamento camurçado, para receber emassamento e 
pintura. 
 
16.1.10- O emboço deverá ter acabamento apenas sarrafeado para recebimento do 
revestimento cerâmico com argamassa de cimento-cola. 
 
 
16.2- REVESTIMENTO CERÂMICO  
 
16.2.1 –Nos locais indicados no projeto de arquitetura serão assentadas cerâmicas 
com argamassa de cimento-cola da Quartzolit ou equivalente, conforme detalhes de 
arquitetura.  
 
16.2.2 - O assentamento das cerâmicas será feito de modo a deixar as superfícies 
planas, evitando-se ressaltos de uma peça em relação à outra. Serão substituídas 
quaisquer peças que, por percursão, demonstrem não estar perfeitamente fixadas. 
 
16.2.3 - O rejuntamento das cerâmicas será executado 72 horas após seu 
assentamento, utilizando-se  rejunte flexível da Portobello ou equivalente.  
 
16.3- Revestimento em Alumínio ACM 
 
16.3.1 - Nos locais indicados no projeto de arquitetura (fachadas, caixa e hall dos 
elevadores, pilares e demais lugares  indicados  no  projeto de arquitetura) serão 
revestidos em alumínio  tipo ACM com espessura mínima de  4.0mm, e pintura tipo 
nano,  Kynar  ou equivalente,  conforme padrão descrito pelo fabricante, para fixação 
dos alumínios ACM. 
 
16.3.2 - O assentamento do ACM será feito de modo a deixar as superfícies planas, 
evitando-se ressaltos de uma peça em relação à outra. Serão substituídas quaisquer 
peças que, por percursão, demonstrem não estar perfeitamente fixadas. 
 
16.3.3 – Os locais que  receberão o alumínio ACM  deverão ser chapicados, 
emboçados e pintados com tinta acrílica na cor preta.  
 
 
17 - REVESTIMENTO DE PISO 
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17.1 - LASTRO CONCRETO IMPERMEABILIZADO - Nas áreas a serem 
construídas, será aplicado sob todos os pisos em contato com o solo, após o devido 
nivelamento e apiloamento do terreno, de modo a constituir superfície firme e 
resistência uniforme, uma camada de 12 cm de concreto, no traço de 1:3:5 (cimento: 
areia lavada grossa: brita 1), com adição de impermeabilizante na proporção 
indicada pelo fabricante. 
  
17.2- CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO –  Nos locais que receberão granito ou 
porcelanato , deverá ser feita uma camada deverá ser sarrafeada com uma régua de 
madeira e adensada de forma a obter uma superfície áspera e nivelada para 
posterior aplicação de granito.  
 
17.3- GRANITO –Todo granito utilizado no piso deverá ser impermeabilizado na face 
inferior da peça com impermeabilizantes adequados seguindo rigorosamente as 
recomendações do fabricante. O assentamento deverá ser feito com argamassa 
apropriada. Após o assentamento deverá receber um tratamento superficial de modo 
que impermeabilize as peças, sem formar película ou mudar as características 
naturais das superfícies, para repelir líquidos. 
 
 
 
18 – TETO 
 
18.1- Os revestimentos de teto obedecerão à paginação presente no detalhamento 
de arquitetura. 
 
 
19 - PINTURA 
 
19.1 - Todas as paredes emboçadas internamente, após devida preparação com lixa 
e espátula, receberão uma demão de selador acrílico da Suvinil, Renner ou similar 
para posterior  aplicação de massa PVA da Suvinil, Renner ou similar, em no mínimo 
duas demãos e  em seguida pintadas com tinta acrílica, da  Renner ou similar, 
aplicada conforme orientação técnica do fabricante, sendo a cor aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO e aplicada a pintura em tantas demãos quanto necessário para um 
perfeito acabamento.  
 
19.2 - Os forros de gesso receberão, após devida preparação com lixa/espátula, 
uma demão de selador PVA da Suvinil, Renner ou similar e a seguir duas demãos 
de massa PVA da Suvinil, Renner ou similar, e posteriormente aplicada  tinta látex  
PVA, Renner ou similar na cor branco neve, conforme orientação técnica do 
fabricante, em tantas demãos quanto necessário para um perfeito acabamento. 
 
19.3– Os locais indicados no Projeto de Arquitetura receberão tinta acrílica 
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texturizada aplicada conforme orientações técnicas do fabricante, sendo seladas 
primeiramente com selador acrílico da Suvinil, Renner ou similar. A "espessura" da 
textura deverá ser  "média", sendo necessários  testes para sua definição pela 
FISCALIZAÇÃO. A tinta acrílica texturizada será hidrofugante e anti-mofo. 
 
19.4 - As esquadrias metálicas levarão pintura esmalte sintético, da Suvinil, Renner 
ou similar nas cores e acabamento indicados no Projeto de Arquitetura, em duas 
demãos, sobre fundo em óxido de zinco, da marca Zincotex ou similar. 
 
19.5 – Deverá ser seguido o detalhamento de pintura que faz parte do caderno de 
detalhes do projeto de arquitetura.  
 
 
20 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS / PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO E GÁS GLP(se houver) 
 
20.1 - De acordo com o anexo apresentado. 
 
 
21 – LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS(se houver) 
 
21.1 - De acordo com o caderno de detalhes de arquitetura. 
 
 
22 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / REDE ESTABILIZADA / CABEAMENTO 
ESTRUTURADO / SONORIZAÇÃO / CFTV (se houver) 
 
22.1. - De acordo com o anexo apresentado.  
 
22.2- Os materiais para rede estruturada deverão ter as marcas aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO, segundo orientação dos técnicos da Diretoria de Informática deste 
Tribunal. 
 
 
23- INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (se houver) 
 
23.1 -  De acordo com as normas técnicas pertinentes. 
 
 
24- IMPLANTAÇÃO (se houver) 
 
24.2 - PINTURA DEMARCATÓRIA-  A identificação das vagas reservadas e 
numeração das vagas de garagem deverá ser feita  em faixas pintadas com tinta tipo 
epóxi conforme detalhamento, sendo feita também a  marcação e numeração das 
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vagas reservadas, e das faixas e marcações das vagas de deficientes, e também as 
vias de rolamento. 
 
 
25- ELEVADORES (se houver) 
 
25.1- Deverá ser instalados  6 elevadores conforme projeto de arquitetura, seguindo 
o anexo I deste caderno, instalados de acordo com as especificações técnicas do 
fabricante, marca Atlas Schindler, Thyssenkrupp Elevadores ou equivalente. 
 
25.2- A CONTRATADA será responsável pela manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores pelo período de 12 meses após a entrega da obra, com visitas 
mensais agendadas e também, sempre que solicitado. 
 
 
 
26 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 
26.1 - A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 
apresentar perfeito funcionamento em todas suas instalações, equipamentos e 
aparelhos. 
 
26.2 - Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as 
precauções no sentido de evitar danos aos materiais de acabamento. 
 
26.3 - Não serão aceitos respingos de tinta ou massa  em quaisquer superfícies. 
 
26.4 - Os vidros serão perfeitamente limpos. 
 
26.5 - As ferragens e metais serão completamente polidos. 
 
26.6 - Os pisos deverão ser lavados e as sobras de rejunte e outros materiais 
retirados.  
 
26.7 - As louças serão lavadas com sabão. 
 
26.8 - Ao término dos serviços diários, será removido todo o entulho da obra e 
armazenado em caçamba adequada, sendo cuidadosamente limpos os acessos por 
onde se transporte o entulho. 
 
26.9 - Toda a pintura deverá encontrar-se em perfeito estado de conservação e 
limpeza para o recebimento da obra. 
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Eng. Vanessa Rissi Macedo             

CREA 7824/D-GO                                 
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PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura

Obra: ABRIGO PARA GRUPO GERADOR - FÓRUM GARAVELO

Prazo de Execução: 60 dias

Data: maio / 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

1ª Parcela 2ª Parcela

Item
Serviço

Preço Total     

do Serviço

Total do 

Serviço

Recebimento 

Definitivo

(R$) (%) (%) (R$) (%) (R$) (R$)

1 Serviços Preliminares 2.176,93 1,93% 100,00% 2.176,93

2 Serviços Gerais de Obra 1.864,08 1,66% 50,00% 932,04 50,00% 932,04

3 Administração da Obra 6.532,80 5,80% 20,91% 1.366,01 79,09% 5.166,79

4 Demolições 1.294,43 1,15% 100,00% 1.294,43

5 Fundação 5.730,24 5,09% 100,00% 5.730,24

6 Estrutura 13.537,56 12,02% 60,00% 8.122,54 40,00% 5.415,02

7 Cobertura 5.449,03 4,84% 100,00% 5.449,03

8 Impermeabilização 700,90 0,62% 100,00% 700,90

9 Alvenarias 7.348,48 6,52% 100,00% 7.348,48

10 Esquadrias 659,26 0,59% 100,00% 659,26

11 Revestimento de Paredes 7.715,07 6,85% 100,00% 7.715,07

12 Revestimentos de Piso 3.170,75 2,82% 100,00% 3.170,75

13 Teto 185,49 0,16% 100,00% 185,49

14 Pintura 3.796,62 3,37% 100,00% 3.796,62

15 Instalações hidrossanitárias 8.073,32 7,17% 40,00% 3.229,33 60,00% 4.843,99

16 Instalações elétricas 44.394,01 39,42% 0,00 100,00% 44.394,01

VALOR TOTAL DO PERÍODO (COM BDI APLICADO) 112.628,97 100,00% 23.552,41 89.076,56

DESCONTO EM GARANTIA (5%) 5.631,45 1.177,62 4.453,83

VALOR DA PARCELA 22.374,79 84.622,73 5.631,45

PERCENTUAL 19,87% 75,13% 5,00%

Vanessa Rissi Macedo

ENG. CIVIL  7824/D-GO

1-30 DIAS 31-60 DIAS
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Obra: ABRIGO PARA GRUPO GERADOR - FÓRUM GARAVELO

Prazo de Execução: 60 dias

Data: maio / 2019

Item Fonte Código Serviço Unid.

Quant.

Preço 

Unitário (R$)

BDI 

aplicado

Preço 

Unitário com 

BDI (R$) Subtotal (R$)

Total (R$)

1 Serviços Preliminares

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,00 265,81 25,92% 334,71 334,71

1.2 SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS - ESCRIT.+ALMOX.+SANIT. MÊS 2,00 505,00 25,92% 635,90 1.271,80

1.3 COTAÇÃO CREA-GO A.R.T. de execução da obra un 1,00 226,50 25,92% 285,21 285,21

1.4 COTAÇÃO CREA-GO A.R.T. para eng. Eletricista un 1,00 226,50 25,92% 285,21 285,21

Total do Item 2.176,93

2 Serviços Gerais de Obra

2.1 AGETOP 30105  

AJUSTADA

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL

m³ 8,00 55,04 25,92% 69,31 554,48

2.2 AGETOP 72080 Caminhão munck com operador (mínimo 4h/dia) - tirar / recolocar gerador h 8,00 130,00 25,92% 163,70 1.309,60

Total do Item 1.864,08

3 Administração da Obra

3.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 93,14 25,92% 117,28 2.345,60

3.2 SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 83,13 25,92% 104,68 4.187,20

Total do Item . 6.532,80

4 Demolições

4.1 COMP. TJ DEMOL018 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - BASE EXISTENTE - H=0,20M M3 5,40 190,37 25,92% 239,71 1.294,43

Total do Item 1.294,43

5 Fundação

5.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA  2M M2 44,30 31,74 25,92% 39,97 1.770,67

5.2 SINAPI 98230 

AJUSTADA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM PROFUNDIDADE 4,5M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/201 M 27,00 77,73 25,92% 97,88 2.642,76

5.3 SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 90,75 7,22 25,92% 9,09 824,92

5.4 SINAPI 95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 43,30 9,02 25,92% 11,36 491,89

Total do Item 5.730,24

                                                            PODER JUDICIÁRIO

                                                  Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura

                                                                    Núcleo de Orçamento
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6 Estrutura

6.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

AF_06/2017 M3 5,00 79,13 25,92% 99,64 498,20

6.2 SINAPI 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,60 30,86 25,92% 38,86 139,90

6.3 AGETOP 51009 

AJUSTADA

FORMA DE TABUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 3X - BALDRAMES,

VIGAS E PILARES M2 58,10 69,84 25,92% 87,94 5.109,31

6.4 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 41,45 10,06 25,92% 12,67 525,17

6.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 28,50 7,96 25,92% 10,02 285,57

6.6 SINAPI 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 67,75 10,10 25,92% 12,72 861,78

6.7 SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 114,90 7,91 25,92% 9,96 1.144,40

6.8 SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 3,30 298,02 25,92% 375,27 1.238,39

6.9 SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,30 137,92 25,92% 173,67 573,11

6.10 SINAPI 74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE

OBRA M2 40,20 62,46 25,92% 78,65 3.161,73

Total do Item 13.537,56

7 Cobertura

7.1 AGETOP 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO

ANTICORROSIVO - 5 LINHAS DE APOIOS EM PERFIL KG 145,00 10,00 25,92% 12,59 1.825,55

7.2 COMP. TJ CPT0010 PILARETES DE APOIO DOS PERFIS DE SUPORTE DAS TELHAS - 25 UNIDADES Hvar -

30X20CM - ALV. 1 VEZ  + REVEST. + TEXTURA CJ 1,00 751,22 25,92% 945,94 945,94

7.3 SINAPI 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 37,50 35,37 25,92% 44,54 1.670,25

7.4 SINAPI 94450 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA  NUM. 24 - CORTE 25CM M 17,40 45,97 25,92% 57,89 1.007,29
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Total do Item 5.449,03

8 Impermeabilização

8.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018 - BALDRAMES m² 21,50 25,89 25,92% 32,60 700,90

Total do Item 700,90

9 Alvenarias

9.1 SINAPI 87488 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL M2 75,95 63,72 25,92% 80,24 6.094,23

9.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA

COM COLHER. AF_03/2016 M 22,60 4,35 25,92% 5,48 123,85

9.3 SINAPI 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

M 18,00 29,22 25,92% 36,79 662,22

9.4 SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016 - ATENUADORES DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO M 3,60 36,86 25,92% 46,41 167,08

9.5 SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMRIMENTO. AF_03/2016 - ATENUADORES DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO M 3,60 35,49 25,92% 44,69 160,88

9.6 SINAPI 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO .

AF_03/201 - PORTA ACUSTICA M 2,60 42,83 25,92% 53,93 140,22

Total do Item 7.348,48

10 Esquadrias

10.1 SINAPI 72144 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - PORTA ACÚSTICA E ATENUADORES

M2 6,80 76,99 25,92% 96,95 659,26

Total do Item 659,26

11 Revestimento de Paredes

11.1 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 64,55 2,93 25,92% 3,69 238,19
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11.2 SINAPI 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 87,35 6,01 25,92% 7,57 661,24

11.3 SINAPI 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 64,55 25,52 25,92% 32,13 2.073,99

11.4 SINAPI 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 87,35 37,89 25,92% 47,71 4.167,47

11.5 COMP. TJ CREV003 INCORPORAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM REBOCO DO SINAPI M2 151,90 3,00 25,92% 3,78 574,18

Total do Item 7.715,07

12 Revestimentos de Piso

12.1 AGETOP 41002 

AJUSTADA

APILOAMENTO - ÁREA INTERNA
M2 31,70 5,15 25,92% 6,48 205,42

12.2 SINAPI 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA M2 35,25 4,86 25,92% 6,12 215,73

12.3 SINAPI 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM - ISOLAR BASE DO GERADOR DO PISO M2 1,25 12,80 25,92% 16,12 20,15

12.4 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5CM. AF_07/2016 M2 18,20 19,80 25,92% 24,93 453,73

12.5 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 M2 18,20 24,28 25,92% 30,57 556,37

12.6 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 - 

BASE DO GRUPO GERADOR M3 1,75 372,32 25,92% 468,83 820,45

12.7 SINAPI 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

15X15CM - BASE DO GRUPO GERADOR M2 11,65 10,19 25,92% 12,83 149,47

12.8 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 - BASE DO GRUPO GERADOR KG 59,15 10,06 25,92% 12,67 749,43

Total do Item 3.170,75

13 Teto
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13.1 SINAPI 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 40,15 3,67 25,92% 4,62 185,49

Total do Item 185,49

14 Pintura

14.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 -

PAREDES INTERNAS M2 64,55 1,83 25,92% 2,30 148,47

14.2 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 -

PAREDES INTERNAS M2 64,55 10,51 25,92% 13,23 854,00

14.3 SINAPI 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - TETO

M2 40,15 12,11 25,92% 15,25 612,29

14.4 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS. AF_06/2014 - PAREDES EXTERNAS INCLUSIVE PLATIBANDA M2 87,35 2,10 25,92% 2,64 230,60

14.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 - PAREDES EXTERNAS INCLUSIVE

PLATIBANDA M2 87,35 14,39 25,92% 18,12 1.582,78

14.6 SINAPI 74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS -

PORTA ACÚSTICA M2 7,85 16,32 25,92% 20,55 161,32

14.7 SINAPI 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA -

PORTA ACÚSTICA M2 7,85 20,96 25,92% 26,39 207,16

Total do Item 3.796,62

15 Instalações hidrossanitárias

15.1 AGETOP 81825 

AJUSTADA

CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS DO GERADOR - 60X60X80CM - FUNDO E TAMPA EM

CONCRETO  - FUNDO COM IMPERMEABILIZAÇÃO UND 1,00 408,93 25,92% 514,92 514,92

15.2 COMP. TJ CHS0080 CAIXA PARA ABRIGO DO APARELHO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO - 110X90X127CM -

ALVENARIA TIJOLO MACIÇO E  TAMPA EM CONCRETO UND 1,00 1.011,33 25,92% 1.273,47 1.273,47

SINAPI 83624 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO M 11,40 139,18 25,92% 175,26 1.997,96

15.3 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO DE VALAS -  PASSAGEM DOS TUBOS M3 5,75 79,13 25,92% 99,64 572,93

15.4 SINAPI 96995 REATERRO DE VALAS - PASSAGEM DOS TUBOS M3 5,75 30,86 25,92% 38,86 223,45

15.5 AGETOP 82303 

AJUSTADA

TUBO PVC ESGOTO 75MM 
M 12,00 23,40 25,92% 29,47 353,64
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15.6 AGETOP 81937 

AJUSTADA

JOELHO PVC ESGOTO 75MM
UND 2,00 15,48 25,92% 19,49 38,98

15.7 COMP. TJ CHS0085 APARELHO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO - 800 LITROS/H - CARCAÇA EM POLIETILENO

COM PLACAS COALESCENTES E TUBO SKIMMER - SPR 800 OU EQUIVALENTE

UND 1,00 2.460,27 25,92% 3.097,97 3.097,97

Total do Item 8.073,32

16 Instalações elétricas

16.1 SINAPI 93012 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4”) m 8,00 30,21 25,92% 38,04 304,32

16.2 SINAPI 93017 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4”) un 2,67 26,44 25,92% 33,29 88,77

16.3 SINAPI 93026 Curva 90º para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4”) un 6,00 43,03 25,92% 54,18 325,08

16.4 SINAPI 91867 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4”) m 14,00 5,26 25,92% 6,62 92,68

16.5 SINAPI 95733 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4”) un 4,00 3,61 25,92% 4,55 18,20

16.6 SINAPI 91902 Curva 90º para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4”) un 5,00 7,71 25,92% 9,71 48,55

16.7 SINAPI 97586 Luminária tipo calha de sobrepor com duas lâmpadas tubulares de 36W un 3,00 76,97 25,92% 96,92 290,76

16.8 SINAPI 93654 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A un 1,00 10,45 25,92% 13,16 13,16

16.9 SINAPI 91953 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 1,00 17,09 25,92% 21,52 21,52

16.10 SINAPI 91940 Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 cm do piso), PVC un 1,00 9,30 25,92% 11,71 11,71

16.11 SINAPI  92998 Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama, 0,6/1KV m 168,00 106,10 25,92% 133,60 22.444,80

16.12 SINAPI  92992 Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama, 0,6/1KV m 45,00 54,34 25,92% 68,42 3.078,90

16.13 SINAPI 73782/003 Terminal metálico a pressão para cabo 95mm², c/ um furo de fixação pç 10,00 46,02 25,92% 57,95 579,50

16.14 COMP. TJ  CPU 1-TJ Terminal metálico a pressão para cabo 185mm², c/ um furo de fixação pç 40,00 53,13 25,92% 66,90 2.676,00

16.15 COMP. TJ CPU 5 -TJ Tampão de ferro fundido, 80 x 80 cm un 4,00 366,28 25,92% 461,22 1.844,88

16.16 SINAPI 91928 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama, 450/750 KV m 40,00 3,95 25,92% 4,97 198,80

16.17 SINAPI 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama, 450/750 KV m 150,00 2,45 25,92% 3,09 463,50

16.18 SINAPI 91924 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama, 450/750 KV m 200,00 1,69 25,92% 2,13 426,00

16.19 COMP. TJ CCN0005 CANALETA LARG.30CM - ALT. 40CM - EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM -

SEM REVEST. -  FUNDO EM BRITA m 8,00 57,12 25,92% 71,93 575,44

16.20 SINAPI 83623 Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm m 8,00 197,63 25,92% 248,86 1.990,88

16.21 Montagem, Manutenção e Ativação do Gerador a Diesel Trifásico 460 KVA
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16.21.1 SINAPI 88266 Eletrotécnico com encargos complementares h 40,00 22,19 25,92% 27,94 1.117,60

16.21.2 SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 40,00 17,92 25,92% 22,56 902,40

16.21.3 SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 40,00 13,84 25,92% 17,43 697,20

16.21.4 SINAPI 88279 Montador eletromecânico com encargos complementares h 40,00 25,86 25,92% 32,56 1.302,40

16.21.5 SINAPI 88250 Auxiliar de mecânico com encargos complementares h 24,00 20,47 25,92% 25,78 618,72

16.21.6 COMP. TJ CPU 2 -TJ Bateria 150 Ah para Gerador a Diesel un 2,00 905,21 25,92% 1.139,84 2.279,68

16.21.7 COMP. TJ CPU 3 -TJ Óleo lubrificante 15W40 para Gerador a Diesel (balde de 20 Litros) Balde 2,00 305,97 25,92% 385,28 770,56

16.21.8 COMP. TJ CPU 4 -TJ Óleo Diesel S10 para Gerador Lt. 200,00 4,81 25,92% 6,06 1.212,00

Total do Item 44.394,01

CUSTO DA OBRA 112.628,97

NOTAS:

TABELA SINAPI UTILIZADA: 04/2019 DESONERADA - DATA DE EMISSÃO: 16/05/2019  - TABELA AGETOP UTILIZADA: DESONERADA - 30/11/2018  ÚLTIMA DISPONÍVEL NO ÓRGÃO

PREÇOS NÃO CONSTANTES DAS TABELAS SINAPI E AGETOP, FORAM CALCULADOS EM COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E/OU FEITAS COTAÇÕES DE PREÇO.

OS QUANTITATIVOS CONSTANTES DESTE ORÇAMENTO CORRESPONDEM AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES.

Engº Eletricista Diego Cruz Abrahão

CREA 14097/D-GO

ORÇAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 114 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA UTILIZANDO TABELAS DE PREÇO DO SINAPI E AGETOP.

Para elaboração do orçamento deverá ser seguido o CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS APRESENTADOS.

O Departamento de Engenharia e Arquitetura  encontra-se a disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida, nos termos e prazos do edital.

Lembramos que o preço total do orçamento deverá englobar TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

VIGILÂNCIA DA OBRA, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CUSTOS DE COMUNICAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, GASTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A 

NR18 E EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TRABALHISTAS E COMERCIAIS, SEGUROS, TRIBUTOS, BDI E OUTRAS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS GERADAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

Engª Civil Vanessa Rissi Macedo

CREA 7824/D-GO
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Obra: ABRIGO PARA GRUPO GERADOR - FÓRUM GARAVELO

Prazo de Execução: 60 dias

Data: maio / 2019

Item Fonte Código Serviço Unid.

Quant.

Preço 

Unitário (R$)

BDI 

aplicado

Preço 

Unitário com 

BDI (R$) Subtotal (R$)

Total (R$)

                                                            PODER JUDICIÁRIO

                                                  Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura

                                                                    Núcleo de Orçamento

Planilha Orçamentária
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Diretoria de Obras — Divisão de Engenharia

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O objeto do presente projeto consiste no serviço de construção de um abrigo para

a instalação de um aparelho grupo gerador e ligação deste na rede elétrica do

Fórum.

2. JUSTIFICATIVA

A necessidade de construção do abrigo e instalação do Grupo gerador na rede

elétrica do Fórum, se dá a partir da solicitação do Juiz de Direito e Diretor do Foro

da  comarca  de  Aparecida  de  Goiânia,  através  do  ofício  260/2019  (evento  01),

informando que grupo gerador, transferido do Tribunal de Justiça de Goiânia para o

Fórum da Comarca do Garavelo, em Aparecida de Goiânia, encontra-se desligado

e exposto às intempéries, correndo riscos de dano.

3. LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.  Os serviços serão realizados na Av.  Atlântica  esq.  c/  Presidente Vargas ,  St.

Goiânia Park Sul – Aparecida de Goiânia - GO – CEP: 74.945-300 - Fórum Garavelo,

conforme projeto.

3.2. A contagem do prazo de execução dos serviços se iniciará após 10 (dez) dias da

emissão da ordem de serviço.

3.3. O prazo de execução é de acordo com o cronograma físico-financeiro.

3.4. O horário dos serviços será definido em comum acordo com a fiscalização, de

forma a minimizar os impactos no funcionamento do prédio.

3.5. Os serviços deverão ser executados de forma a causar o mínimo possível de

transtornos aos usuários do prédio.
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Diretoria de Obras — Divisão de Engenharia

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1.  Exercer  a  fiscalização sobre  os  serviços  por  meio  de servidor  especialmente

designado para esse fim,  procedendo ao ateste na respectiva nota fiscal,  com as

ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

4.2. Notificar, por escrito, a empresa contratada qualquer irregularidade identificada no

fornecimento do material, solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que

não esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

4.3. Proceder ao pagamento na forma e prazo pactuados.

4.4.  Atestar  as  notas  fiscais  relativas  ao  efetivo  fornecimento,  pelos  servidores

competentes, conforme Nota de Empenho.

4.5.  Encaminhar  à  administração  eventual  notificação/documentação/informações

sobre  o  contrato,  para  análise  e  aplicação  de  eventuais  penalidades  por

inadimplemento.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1.  Assumir  inteira  responsabilidade  pela  efetiva  entrega  do  objeto  licitado  e

executá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções

deste Termo de Referência e boa técnica, sendo responsável pelo transporte dos

materiais, desde o local da embalagem até sua entrega e instalação.

5.2.  Aceitar  todas  as  decisões,  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle,

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a contratante

julgar necessárias.

5.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais,  sociais,  previdenciários e

outros decorrentes da contratação.

5.4.  Fornecer  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  do  serviço

devidamente  assinado  por  profissional  habilitado,  previamente  a  execução  dos

serviços.
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5.5.  Seguir  rigorosamente  as  Normas  Regulamentadoras  (NRs)  do  Ministério  do

Trabalho, no que couber.

5.6. Manter todas as condições exigidas no certame licitatório.

5.7. Obedecer aos procedimentos descritos nas normas técnicas vigentes (ABNT).

5.8. Fornecer e conservar equipamentos mecânicos, combustíveis, ferramentas e os

materiais necessários, bem como aliciar mão de obra capacitada e idônea, de modo

a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea de funcionários que

assegurem processos satisfatórios aos serviços, para conclusão no prazo fixado,

conforme o cronograma físico-financeiro.

6. PAGAMENTOS

6.1.  A  Nota  Fiscal/Fatura  deverá  ser  emitida,  em  meio  digital,  pela  própria

CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado

nos  documentos  de  habilitação  e  das  propostas,  não  se  admitindo  Notas

Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. A

original da nota fiscal emitida por praça que ainda não tenha aderido à Nota Fiscal

Eletrônica deverá ser guardada pelo fornecedor, que deverá apresentá-la ao Tribunal

de Justiça, caso solicitado.

6.2. O pagamento será realizado de acordo com o cronograma físico-financeiro.

6.3. O pagamento de que se trata o subitem anterior só será efetivado se a licitante

estiver  em  situação  regular  em  considerações  às  exigências  legais  para

contratações públicas. 

6.4.  O  pagamento  não  será  efetuado  enquanto  a  empresa  vencedora  estiver

pendente de liquidação com qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade

ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção

monetária. 

6.5. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que

por ventura ocorrerem é de responsabilidade da empresa vencedora.

Nº Processo PROAD: 201906000172852

Assinado digitalmente por: ROGERIO OTSUBO DE PAULA, ASSESSOR(A) JURÍDICO(A), em 02/09/2019 às 17:27.
Para validar este documento informe o código 247902476383 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Diretoria de Obras — Divisão de Engenharia

7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1.  A disposição  dos  resíduos  de  construção  e  demolição  deverá  obedecer  a

Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

7.2.  Deve-se  evitar  o  consumo  excessivo  de  óleos,  lubrificantes,  graxas  e/ou

combustíveis.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1. A CONTRATADA deverá possuir os seguintes documentos comprobatórios da

qualificação técnica:

I  –  certidão  de  registro  ou  inscrição  junto  ao  Conselho  Regional  de

Engenharia  e  Agronomia  (CREA),  contendo  a  relação  dos  responsáveis

técnicos;

II – comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa através

de um ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público

ou privado, atuante no mercado nacional, comprovando a execução de obra

com características semelhantes às do objeto licitado;

III  –  declaração  expressa  de  cumprimento  de  normas  e  regulamentos

relativos ao descarte dos resíduos advindos da execução dos serviços.

9. SANÇÕES E PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, poderá o contratante aplicar à

contratada, garantida a prévia defesa, segundo a extensão da falta cometida, as

seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa;

III – suspensão de contratar com o Tribunal de Justiça;

IV – impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça;

V – declaração de inidoneidade.
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9.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:

I  –  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato,  em  caso  de

descumprimento  total  da  obrigação,  inclusive  no  caso  de  recusa  do

adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data

de sua convocação;

II – multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de

atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou

sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;

III – multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da parte do

fornecimento  e/ou  serviço  não  realizado,  ou  sobre  a  parte  da  etapa  do

cronograma  físico  de  obras  não  cumprida,  por  dia  subsequente  ao

trigésimo.

9.3.  Sem prejuízo das multas aplicadas,  poderá o contratante,  ao seu interesse,

rescindir  o  contrato  em  caso  de  atraso  superior  ao  trigésimo  dia  sobre  o

fornecimento parcial ou integral do objeto ou etapa do cronograma físico da obra não

cumprido, se for o caso.

9.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na

inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-

las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrado

judicialmente.

9.5.  A penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as

demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar eventuais

perdas e danos.

9.6. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a

Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

I – 6 (seis) meses, nos casos de:
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a) Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses,

sem que  o  CONTRATADO  tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no

prazo determinado pela Administração;

b) Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da  mercadoria/materiais

fornecidos;

II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do

objeto, do serviço, de duas parcelas ou fornecimento de bens.

III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,

deteriorada ou danificada;

 Paralisação  do  serviço  ou  do  fornecimento  de  bens  sem  justa

fundamentação e prévia comunicação à Administração;

 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da

administração estadual;

 Sofre condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal

no recolhimento de qualquer tributo;

 Recusar a retirada de nota de empenho ou assinatura do contrato no

prazo estabelecido, sem justa causa.

9.7. Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo de 2

(dois) anos, garantido o devido processo legal, sem prejuízo da rescisão unilateral

do contrato e da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da

contratação, a empresa que:

I – Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;

II – Fraudar a execução do contrato;

III – Comportar-se de modo inidôneo;

IV – Cometer fraude fiscal; ou

V – Fizer declaração falsa
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9.8.  O contrato,  sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas,

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Fica designado como gestor do contrato o Diretor da Divisão de Engenharia

fiscalizacao.eng@tjgo.jus.br – fone (62) 3236-3400.

10.2. O gestor do contrato designará o Fiscal responsável da obra.

Goiânia, 03 de junho de 2019.

Arq. Camila de Castro Alves

Divisão de Manutenção Predial da Capital

De acordo:

Eng. Orley Gavião Gonzaga de Castro Filho
Diretor da Divisão de Manutenção Predial da Capital

Diretoria de Obras
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