
Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 039/2019

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, sob o regime de empreitada
por preço global, 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 201904000164800.

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 27 de setembro de 2019. 

OBJETO

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a execução
de serviços especializados de engenharia para a ampliação do Tribunal de Júri, localizado
no Fórum Cível  Heitor Moraes Fleury da Comarca de Goiânia,  conforme  especificado
no(s) anexo(s) deste Edital.

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2. As despesas decorrentes desta contratação são estimadas em R$ 91.723,14
(noventa e um mil, setecentos e vinte três reais e catorze centavos) e correrão à conta da
dotação  orçamentária  2019.0452.02.061.1005.3004  (Infraestrutura  e  Tecnológica),  no
elemento de despesa 4490.51.02 (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:

a) não  comprovem  sua  condição  de  empresa  legalmente  constituída,  e  não
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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;
e)  não  comprovem o capital  social  integralizado  de,  no  mínimo,  10% (dez  por

cento) do valor estimado para a contratação. 

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. Não serão respondidas consultas formuladas após 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
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Comercial, no presente exercício.

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 CREA  ou  CAU, da empresa
participante, contendo a relação dos responsáveis técnicos;

b)  declaração da empresa participante indicando, no mínimo, 1 (um) engenheiro
civil, 1 (um) engenheiro eletricista e 1 (um) engenheiro mecânico pertencente ao quadro
de responsáveis técnicos da empresa licitante junto ao CREA, para responder pela obra
objeto desta licitação;

c) 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;

Rua   19,   Qd  .   A  8,   Lt  . 06,   Anexo     I     do     Tribunal     de     Justiça     do     Estado     de     Goiás  , 3  º     andar  ,   Setor     Oeste  , 
Goiânia     Goiás   –   CEP   74120-100     Telefones   (62) 3236-2433/2435 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Nº Processo PROAD: 201904000164800

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 12/09/2019 às 13:28.
Para validar este documento informe o código 251159144047 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

d)  comprovação da capacitação técnico-profissional através de um ou mais
atestados,  expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,  atuante no
mercado nacional,  acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT),
emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a obra,  comprovando a
responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto deste edital,
limitadas estas semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor significativo.

e)  declaração  expressa  de  que  as  instalações  de  canteiros,  máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado estarão disponíveis para a execução da(s)
obra(s) objeto desta licitação;

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

15.3.1 Caso a empresa participante indique mais de um responsável técnico para
acompanhamento  da  execução  do  serviço  desta  licitação,  deverá  comprovar  a
capacidade técnico-profissional,  nos termos do item 15.3 letra “d”,  de cada um deles.
Caso não comprove a capacidade técnico-profissional de todos os indicados, considerar-
se-ão  como  responsáveis  técnicos  indicados,  somente  aqueles  que  atenderem  às
exigências deste edital.

15.4. Qualificação econômico-financeira:

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
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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, 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  as  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

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 As empresas constituídas no presente exercício civil, deverão apresentar o
balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado, sem comprometimento
das demonstrações exigidas nas alíneas do item 5.3.4.

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.” 
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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; 

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.
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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.

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
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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:

a) razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-
mail) da proponente;

b)  planilha de orçamento analítico,  nos moldes da planilha  apresentada pelo
Tribunal de Justiça,  devendo constar,  além da relação dos serviços,  os materiais e os
equipamentos com os respectivos preços unitários e totais, valor do BDI e preço total;

c) cronograma físico-financeiro de desembolso, no padrão do elaborado pela área
técnica do  Tribunal de Justiça,  constando,  além do valor total,  os serviços que serão
executados em cada etapa, com os respectivos percentuais e valores de desembolso. Os
prazos e os percentuais de desembolso deverão ser os mesmos constantes do
cronograma apresentado pela Administração, anexo do edital;

d) composição da taxa do BDI;

e) prazo de 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;

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

34.  Para elaboração das propostas,  a  empresa proponente deverá observar  as
especificações  dos  materiais,  equipamento  e  serviços,  contidas  no  caderno  de
especificações técnicas, memoriais descritivos, planilha de orçamento analítico e projetos,
constantes deste edital.

35. Todas  as  exigências  constantes  dos  memoriais  descritivos  e  caderno  de
especificações técnicas  relativas  à  marcas de  produtos,  exigências  de prospectos  ou
manuais e certificações somente serão exigidas quando da execução da obra ou serviço,
não fazendo parte da proposta a ser apresentada e analisada quando da realização do
certame.  
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36.  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.

37. Será facultada aos interessados, para melhor conhecimento das condições dos
serviços, sem necessidade de agendamento, a vistoria  in loco, visando a confecção de
propostas mais corretas.

38. 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.

DO PROCEDIMENTO 

39.  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.

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

41. 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, nos termos do
artigo 43, inciso III,  da Lei nº.  8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação poderá
passar, imediatamente, na mesma reunião, à abertura dos envelopes de propostas de
preços. Caso contrário, as licitantes serão automaticamente intimadas, abrindo-se o prazo
recursal, nos termos da Lei, sendo o resultado publicado no Diário de Justiça Eletrônico e,
posteriormente,  após  julgamento  do(s)  recurso(s)  marcada  a  data  da  reunião  para
abertura dos envelopes contendo as propostas.

42.  Somente  serão  abertos  os  envelopes  contendo  as  propostas  das  licitantes
habilitadas e presentes na sessão.
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43. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

44. 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 

45. 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.

46. 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.

47. 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.

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

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

50. 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
aferida através de documentação que comprove que os custos dos insumos e mão de
obra são incoerentes com aqueles praticados no mercado.

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

52.  Somente a empresa vencedora,  após transcorrido o prazo recursal,  deverá
apresentar todas as composições unitárias de custos, condição essa necessária para a
assinatura do contrato.

53. 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.
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54. Não se aceitará proposta que apresente quaisquer ofertas de vantagens não
previstas neste edital, ou percentual de redução sobre a proposta de menor preço.

55. 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

56. 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.

57. 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.

58. 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.

59. 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 

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

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

62. 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.
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63.  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.

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

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

DA HOMOLOGAÇÃO 

66. 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

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

68. 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.

69.  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. 

70. 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
pelo prazo de 2 (dois) anos de contratar com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

71. 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.

72. 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.
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DAS GARANTIAS

73. Para garantir o cumprimento da execução do contrato e suportar todas as
obrigações assumidas, inclusive multas, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 5
(cinco) dias uteis contados do  recebimento da ordem de serviço,  garantia em favor do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato,  prestada preferencialmente por fiança bancária,  daquelas modalidades
previstas no § 1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93, apresentada por documento original, não
eletrônico.

74.  Se o valor da garantia for utilizado,  total ou parcialmente,  em pagamento de
qualquer obrigação,  inclusive indenização a terceiros,  a contratada deverá proceder à
respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for
notificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

75.  Caso o valor global da proposta da licitante vencedora incorra na disposição
contida no § 2º, do art. 48, da Lei nº 8.666/93, será exigida também, para a assinatura do
contrato,  garantia adicional,  prestada preferencialmente por fiança bancária,  daquelas
modalidades previstas no § 1º, do art. 56, da mesma Lei.

76.  Em se tratando de garantia por caução em dinheiro,  o depósito deverá ser
efetuado em conta poupança,  aberta em nome do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás.

77. No caso de Títulos da Dívida Pública, esses deverão ser emitidos sob a forma
escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia,
autorizados pelo Banco Central  do Brasil  e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

78.  Em caso de apresentação de fiança bancária,  a Carta de Fiança deverá ter
validade mínima até o término da execução do contrato, e vir acompanhada de renúncia
expressa da instituição bancária fiadora,  aos benefícios do art.  827,  do Código Civil
Brasileiro.

79. Também haverá o desconto, a título de reforço de garantia, o percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da parcela executada. 

80.  A devolução  do  reforço  de  garantia,  será  efetuada  em até  30  (trinta)  dias
consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, atualizada de acordo
com os índices oficiais de rendimentos da poupança.

81. A devolução da caução de garantia de execução, será efetuada após 30 (trinta)
dias consecutivos da data do recebimento definitivo da obra, atualizada de acordo com os
índices oficiais de rendimentos da poupança.
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DA ENTREGA

82.  O prazo máximo aceitável para a execução da obra/serviço licitado é aquele
estabelecido no cronograma físico-financeiro e será contado a partir do 10º (décimo) dia
útil após a entrega da “Ordem de Serviço”.

DO PAGAMENTO

83. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  de  até  30 (trinta)  dias  após  a
apresentação da Nota Fiscal, mediante recibo, ao gestor do contrato, que providenciará o
ateste e a formalização do respectivo procedimento administrativo.

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

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

85. 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

86. 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.

87. 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,
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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.

IV – multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do
recebimento definitivo, calculado sobre o valor correspondente a esta parcela.

88. 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. 

89. 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.

90. 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.

91. 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

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.
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92. 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.

93. 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

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

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

95. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas à
execução do contrato.

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

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

98.  As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

99. 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.

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

101.  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.

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

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

104. 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.

105.  Serão  também  divulgados  na  internet,  através  do  endereço  eletrônico
www.tjgo.jus.br,  na  página  Licitação/Relatório
(https://www.tjgo.jus.br/index.php/transparencia/licitacao), para  notificação  dos
interessados  e  conhecimento  público,  as  respostas  relativas  aos  questionamentos  e
pedidos de esclarecimentos formulados.

106. 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.

107. A empresa  contratada  fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condições
propostas, os acréscimos e as supressões nos limites e condições estabelecidos na Lei
8.666/93 e suas modificações posteriores.

108.  Considerar-se-á cumprido o contrato,  após a  prestação  dos  serviços  e
consequente aceitação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

109.  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
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primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou proceder nova licitação.

110.  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 vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois
mil e dezenove (03/09/2019).
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 – TOMADA DE PREÇOS

ANEXO I

MINUTA CONTRATUAL

Contrato para execução de serviços especializados de
engenharia  para  a  ampliação  do  Tribunal  de  Júri  do
Fórum  Cível  Heitor  Moraes  Fleury  da  Comarca  de
Goiânia,  que  entre  si  celebram  o  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DE  GOIÁS  e  a  empresa
_____________________________________________.

Pelo  presente  contrato  firmado  à  vista  dos  autos  nº  201904000164800,  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  039/2019,  na  modalidade
Tomada de Preços, do tipo menor preço, regime de execução  empreitada por preço
global, 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 – DO OBJETO

Constitui  objeto  deste  contrato  a  execução  de  serviços  especializados  de
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engenharia para a ampliação do Tribunal de Júri, localizado no Fórum Cível Heitor Moraes
Fleury na Comarca de Goiânia – GO, conforme especificado no(s) anexo(s) deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este  ajuste  está  vinculado  ao  Edital  de  Licitação  nº  039/2019,  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

Os faturamentos dos serviços executados serão processados em conformidade
com o detalhamento constante do cronograma físico-financeiro anexo deste contrato.

§ 1º A documentação deverá ser apresentada da seguinte forma:

I  –  nota  fiscal/fatura  com discriminação  resumida  dos  serviços  executados  de
acordo com o cronograma físico-financeiro, período de execução da etapa, número da
licitação, número do Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem
rasuras e/ou entrelinhas;

II –  atestado de medição e aceitação dos serviços concluídos, de acordo com o
cronograma, emitido pela Divisão de Engenharia do CONTRATANTE;

III – demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS;
IV  –  cópia  da  guia  de  recolhimento  da  Previdência  Social-GPS,  do  último

recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra;

V – cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de
conformidade com o demonstrativo  de dados referentes  ao FGTS/INSS,  exclusivo  da
obra;

VI – certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;
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VII – a liberação da primeira parcela fica ainda condicionada à quitação junto aos
órgãos:

a) CREA/Estado de Goiás, através da ART;
b) INSS, através de matrícula da obra; e
c) FGTS/CAIXA, através do CRF

§2º O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, em até 30 (trinta)
dias  após  a  apresentação  das  notas  fiscais  atestadas  pelo  CONTRATANTE e
devidamente protocolizadas, desde que atendidas as condições exigidas para liberação
das parcelas.

§3º Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido no parágrafo anterior, se
por motivos imputados ao CONTRATANTE, no mesmo incidirá multa moratória com base
na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE), pro rata temporis.

§4º A  fiscalização  procederá  às  medições  mensais  baseadas  nos  serviços
realizados, em consonância com o cronograma físico-financeiro para que se permita a
elaboração do processo de faturamento.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente desta contratação correrá à conta da dotação orçamentária
2019.0452.02.061.1005.3004  (Infraestrutura  e  Tecnológica),  tendo  por  natureza  de
despesa  o  código  4490.51.02  (Judiciária),  constante  do  vigente  orçamento
R$______________(____________).

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

§1º Para garantir  o cumprimento da execução do contrato e suportar todas as
obrigações assumidas,  inclusive multas,  a  CONTRATADA oferecerá,  em até 5 (cinco)
dias  uteis  contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  garantia  em  favor  do
CONTRATANTE,  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  global  do  contrato,
conforme previsto no ato convocatório, em conformidade com as disposições do art. 56, e
§ 3º da Lei nº 8.666/93.

§2º se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder
a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for
notificada pelo CONTRATANTE;

§3º a  caução  de  garantia  quando  prestada  em  dinheiro,  será  restituída
devidamente atualizada de acordo com os índices oficiais de rendimentos da poupança.
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§4º para  reforço  da  garantia  inicialmente  prestada  pela  CONTRATADA,  serão
retidos 5% (cinco por cento) do valor de cada parcela, constante do cronograma físico-
financeiro,  por  ocasião dos pagamentos,  cuja liberação será efetivada por  ocasião do
recebimento definitivo da obra.

§5º em caso  de  celebração de  aditivo  contratual  de  prorrogação  de  prazo da
execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  caução  de  garantia
complementar, concernente ao período acrescido.

§6º A  garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  o
pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;
c) prejuízos diretos causados ao  CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

§7º A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

§8º O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  na  apresentação  da  garantia
autoriza  a  Administração  a  promover  o  bloqueio  dos  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de
garantia.

§9º O bloqueio efetuado com base no parágrafo anterior desta cláusula não gera
direito a nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA.

§10 O  valor  da  multa  moratória  decorrente  do  atraso  da  entrega  da  garantia
poderá ser descontado de pagamentos devidos à CONTRATADA.

§11 O número dos autos constante do contrato garantido e/ou assegurado deverá
constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor
e/ou segurador.

§12 Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a
FISCALIZAÇÃO  do  contrato  deverá  comunicar  o  fato  à  seguradora  e/ou  fiadora
paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à  CONTRATADA bem
como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.

§13 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
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instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

§14 Será considerada extinta a garantia:

I – com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as cláusulas do contrato;

II – 90 (noventa) dias após a extinção do contrato.

§15 O Tribunal de Justiça não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais
das seguintes hipóteses:

I - Caso fortuito ou força maior;

a) Alteração,  sem  prévio  conhecimento  da  seguradora  ou  do  fiador,  das
obrigações contratuais;

b) Descumprimento das obrigações pela  CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Administração;

c) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

§16 Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

1 – A CONTRATADA deve:

I  –  A  CONTRATADA é  a  única  responsável,  em  qualquer  caso,  por  danos  e
prejuízos que eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da execução do
objeto deste contrato, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o  CONTRATANTE,
pelo ressarcimento e indenização porventura devidos.

II – A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pela solidez e qualidade de
todos e quaisquer materiais empregados na execução da obra, sendo que a fiscalização
do CONTRATANTE não diminui ou exclui essa responsabilidade, nos termos das normas
preceituadas no Código Civil Brasileiro e em conformidade com os artigos 54, 69, 73, § 2º,
76 da Lei nº 8.666/93.

III – A CONTRATADA é a responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, securitários, etc, resultantes da execução deste contrato (art. 71 da Lei
nº 8.666/93).
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IV  –  A  CONTRATADA se  obriga  a  cumprir  todos  os  requisitos  de  higiene  e
segurança  do  trabalho,  estabelecidos  pelo  Ministério  do  Trabalho,  em  suas  normas
regulamentares e instruções complementares do Departamento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho.

V – A CONTRATADA se propõe a absorver, na execução do presente, na condição
de trabalhadores, um percentual mínimo de 2% (dois por cento) sobre o total de seus
empregados na obra, de egressos do sistema carcerário e/ou de pessoas que estejam
cumprindo  medidas  e  penas  alternativas,  cuja  relação  deverá  ser  apresentada,
mensalmente, à fiscalização, nos termos da Resolução nº 114, de 28.4.2010, do CNJ.

VI –  Todo serviço mencionado em qualquer documento que integra o presente
contrato será executado sob a responsabilidade direta da CONTRATADA.

VII –  A CONTRATADA se obriga a manter a guarda da obra até o recebimento
definitivo pelo CONTRATANTE.

VIII – Poderá o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, exigir provas de carga,
testes de materiais e análise de qualidade, através de entidades oficiais e laboratórios
particulares  de  reconhecida  idoneidade,  correndo  todas  as  despesas  por  conta  da
CONTRATADA.

IX – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante todo o período de vigência
do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

X – São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a) a  veiculação  de publicidade acerca deste  contrato,  salvo  se  houver  prévia
autorização da CONTRATANTE; 

b) a subcontratação de todo e qualquer serviço destinado à execução do objeto
deste contrato sem o conhecimento e aprovação do CONTRATANTE;

c) a  contratação  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  do
CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de
cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

XI  -  Executar  cada  uma  das  fases  do  empreendimento,  com  a  alocação  dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e
utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade
compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;
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XII –  Reparar, corrigir,  remover ou substituir,  às suas expensas, no total  ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

XIII – Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

XIV – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

XV –  Apresentar ao  CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

XVI  –  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,
previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

XVII–  Apresentar,  quando  solicitado  pela  Administração,  atestado  de
antecedentes criminais de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do
órgão;

XVIII  –  Atender  às  solicitações  do  CONTRATANTE quanto  à  substituição  dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que
ficar  constatado  descumprimento  das  obrigações  relativas  à  execução  do  serviço,
conforme descrito neste instrumento contratual;

XIX –  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas
Internas do CONTRATANTE;

XX – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os  a  não  executarem atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,  devendo  a
CONTRATADA relatar ao  CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a
fim de evitar desvio de função;

XXI  –  Relatar  ao  CONTRATANTE toda e  qualquer  irregularidade verificada no
decorrer da execução do empreendimento;

XXII – Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto  na  condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos;  nem permitir  a
utilização  do  trabalho  do  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre;

XXIII –  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
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obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

XXIV –  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

XXV –  Manter  preposto aceito  pelo  CONTRATANTE nos  horários e  locais  de
prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XXVI – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

XXVII  –  Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,
fornecendo todos os materiais,  equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação;

XXVIII  –  Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pelo
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

XXIX –  Paralisar, por determinação do  CONTRATANTE, qualquer atividade que
não esteja  sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.

XXX –  Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se for o caso, a fim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

XXXI – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

XXXII – Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

XXXIII  –  Obter junto ao Município,  conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

XXXIV –  Ceder  os direitos  patrimoniais  relativos  ao projeto  ou serviço técnico
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no
Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
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XXXV  –  Assegurar  ao  CONTRATANTE,  nos  termos  da  Instrução  Normativa
05/2017 da SLTI/MPOG, datada de 26 de maio de 2017: 

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as  eventuais  adequações  e  atualizações  que  vierem  a  ser  realizadas,  logo  após  o
recebimento  de  cada  parcela,  de  forma  permanente,  permitindo  ao  CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação  produzida  e  congêneres,  e  de  todos  os  demais  produtos  gerados  na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do  CONTRATANTE, sob
pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

XXXVI - Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo
a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações
que integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.

XXXVII - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o
local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

XXXVIII - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do
memorial descritivo.

XXXIX  - Elaborar  o  Diário  de  Obra,  incluindo  diariamente,  pelo  Engenheiro
preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número  de  funcionários,  de  equipamentos,  condições  de  trabalho,  condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados,
bem como  os  comunicados  à  Fiscalização  e  situação  das  atividades  em relação  ao
cronograma previsto.

XL – Responsabilizar-se, às suas expensas:
a) –  todos  os  trabalhos  executados  em  desacordo  com  o  estabelecido  no

instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, como condição para
recebimento definitivo da obra;

b) –  pelos  serviços  e  materiais,  falhas  construtivas  e  de  segurança  que
comprometam a solidez  da obra  pelo  prazo de 05 (cinco)  anos,  contado da data  de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, na forma do artigo 618 do Código Civil
Brasileiro.

XLI - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos
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da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações
da  Resolução  n.  448/2012,  do  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  -  CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes  técnicas  e  procedimentos  do  Programa  Municipal  de  Gerenciamento  de
Resíduos  da  Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a  CONTRATADA deverá  providenciar  a  destinação  ambientalmente  adequada  dos
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

c) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos
classe A de reservação de material para usos futuros;

d) resíduos  Classe  B  (recicláveis  para  outras  destinações):  deverão  ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

e) resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram desenvolvidas  tecnologias  ou
aplicações  economicamente  viáveis  que  permitam  a  sua  reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;

f) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão
ser  armazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados  em  conformidade  com  as
normas técnicas específicas.

g) Em nenhuma hipótese a  CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários
da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas,
corpos  d´água,  lotes  vagos  e  áreas  protegidas  por  Lei,  bem  como  em  áreas  não
licenciadas;

h) Para  fins  de  fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,  ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena
de  multa,  que  todos  os  resíduos  removidos  estão  acompanhados  de  Controle  de
Transporte  de  Resíduos,  em conformidade  com as  normas  da  Agência  Brasileira  de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
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i) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

j) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382,  de 26/12/2006,  e  legislação correlata,  de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

k) Na execução contratual,  conforme o caso,  a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar  os níveis  considerados aceitáveis  pela Norma NBR-10.151 -  Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído
para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

l) Nos termos do artigo 4°,  §  3°,  da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1,  de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
aos  agregados  naturais,  inserindo-se  na  planilha  de  formação  de  preços  os  custos
correspondentes;

XLII - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens do  CONTRATANTE, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

XLIII - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle  de qualidade dos materiais,  serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos,  conforme  procedimento  previsto  no  Projeto  Básico  e  demais  documentos
anexos;

XLIV  - Providenciar,  conforme  o  caso,  as  ligações  definitivas  das  utilidades
previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos
para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.:
Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

XLV  - Serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  CONTRATADA eventuais
erros/equívocos no dimensionamento da proposta.

XLVI  - Em  se  tratando  de  atividades  que  envolvam  serviços  de  natureza
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intelectual, após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá participar de reunião
inicial,  devidamente registrada em Ata,  para dar  início  à execução do serviço,  com o
esclarecimento  das  obrigações  contratuais,  em  que  estejam  presentes  os  técnicos
responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

2 – O CONTRATANTE deve:

I- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

II- Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  ou
comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

III- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;

IV- Pagar à  CONTRATADA o valor resultante da prestação contratual, conforme
cronograma físico-financeiro;

V- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa 05/2017 da
SLTI/MPOG, datada de 26 de maio de 2017;

VI- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;

VII- Realizar  avaliações  periódicas  da  qualidade  dos  serviços,  após  seu
recebimento;

VIII- Cientificar  o  órgão  de  representação  judicial  do  Tribunal  de  Justiça,  para
adoção  das  medidas  cabíveis  quando  do  descumprimento  das  obrigações  pela
CONTRATADA, quando for o caso; 

IX- Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações
técnicas,  orçamentos,  termos  de  recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

CLÁUSULA OITAVA – 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 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;

IV – multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do
recebimento definitivo, calculado sobre o valor correspondente a esta parcela.

§2º Sem  prejuízo  das  multas  aplicadas,  poderá  o  CONTRATANTE,  ao  seu
interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo 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.

§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
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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
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.

§9º Se  os  valores  das  faturas  e  da  garantia  forem  insuficientes,  fica  a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicação oficial.

§10 Esgotados  os  meios  administrativos  para  cobrança  do  valor  devido  pela
CONTRATADA ao  CONTRATANTE,  este  será encaminhado para  inscrição em dívida
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ativa.

§11 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 do CONTRATANTE.

§12 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 NONA – DAS ALTERAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

O valor constante deste contrato é fixo, porém reajustável anualmente mediante
requerimento da  CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a
partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC-IBGE).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

I -  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, do normativo.

§1º.  A  rescisão  por  descumprimento  das  cláusulas  contratuais  acarretará  a
execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores
das multas e indenizações a ele devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes
do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções
previstas neste instrumento. 

§2º.  No  caso  de  rescisão,  a  CONTRATADA deverá  garantir  a  prestação  dos
serviços  nos  termos  aqui  avençados,  até  que  seja  contratada,  a  critério  do
CONTRATANTE, outra empresa.

§3º. 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.
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§4º O Tribunal de Justiça poderá rescindir o contrato, respeitando o contraditório e
ampla defesa, resguardado o direito à indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO

A gestão da obra se dará na forma a seguir: gestor de execução direta – fiscal da
obra, designado e supervisionado pelo Diretor de Obras; Gestor supervisor – Diretor do
Departamento de Engenharia e Arquitetura; Gestor coordenador – Diretor de Obras, a
quem  caberão  as  providências  junto  à  CONTRATADA,  determinando  o  que  se  fizer
necessário para regularizar eventuais falhas ou defeitos observados, mediante notificação
escrita  com  recibo  da  notificada,  bem  assim  manter  em  registro  próprio  todas  as
ocorrências concernentes à execução do contrato, comunicando à Administração superior,
em  tempo  hábil,  as  questões  cujas  decisões  e  providências  ultrapassem  a  sua
competência, para as medidas convenientes, nos exatos termos do disposto no art. 67, da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A  obra  objeto  deste  contrato  será  executada  consoante  cronograma  físico-
financeiro anexo, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento tem vigência de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados
a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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
02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.
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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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Diretoria de Obras
Departamento de Engenharia e Arquitetura

EDITAL 039/2019 – ANEXO II

005/2019

PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO

1. IDENTIFICAÇÃO

Obra: Ampliação do Tribunal  do Juri  do Fórum Cível (Dr.  Heitor Moraes
Fleury)

Data: 02/08/2019
Natureza: Serviço
Processo: 201904000164800 

2. INTRODUÇÃO

A elaboração do presente Projeto Básico atende ao estipulado pelo art.
7º da Lei nº8.666 de 21/06/1993.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterização
dos  serviços,  descrevendo-os  detalhadamente  e,  assim,  servir  de  base  para  a
apresentação das propostas.

Vale  ressaltar  a  definição  de  projeto  básico,  adequando-a  à  Lei  nº
8.666/93, art. 6º, inciso IX. 

3. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a execução dos serviços propostos para fins de Ampliação
do Tribunal do Juri do Fórum Cível (Dr. Heitor Moraes Fleury), para atendimento
ao Ofício Circular N° 85/2019 da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia.

4. DO OBJETO

_________________________________________________________________________________________________________________IC
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O  objeto  do  presente  projeto  consiste  na  execução  de  serviços
especializados de engenharia, para a  Ampliação do Tribunal do Juri do Fórum
Cível, de acordo com seus anexos:

• Orçamento;
• Cronograma físico-financeiro; 
• Composições; 
• Memorais Descritivos;
• Especificações Técnicas; 
• Projeto Executivo; e
• ART's.

5. FINALIDADE

A finalidade  do  Projeto  é  dar  subsídios  à  contratação  de  serviços
especializados de engenharia necessários e suficientes à correção de disfunções e
restabelecimento de plenas condições de uso e de conservação da unidade predial.

6. DEFINIÇÕES

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Contratada: Empresa especializada para execução da obra, conforme

discriminado no objeto deste projeto básico.

Gestor de execução direta: Fiscal da obra, designado e supervisionado

pelo Diretor de Obras.

Gestor  supervisor  do  contrato: Diretor  do  Departamento  de

Engenharia e Arquitetura.

Gestor coordenador: Diretor de Obras.

Projeto básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras  ou  serviços  objeto  da  licitação,  elaborado  com base  nas  indicações  dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 
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Salientando  que,  para  a  proficuidade  da  execução  deste,  é  de
fundamental importância o envolvimento, das áreas Jurídica (Diretoria-Geral e sua 
Assessoria), Financeira (Diretoria Financeira), Comissão Permanente de Licitação,
cada uma dentro do mister que lhe é inerente, e a Diretoria de Obras, sendo que
esta  última,  tão  somente  responsável  pelos  projetos,  coordenação  e  execução
destes.

7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá ter profissional habilitado para a execução
do objeto.

Os  serviços  a  serem  executados  deverão  ser  realizados  em
conformidade  com  o  Projeto  Básico,  Executivo  e  Complementar/Caderno  de
Especificações Técnicas e os anexos deste sob responsabilidade de Técnicos em
Engenharia (RT).

8. DOS CUSTOS

A  estimativa  do  custo  para  a  execução  do  serviço  e/ou  obra
especificado no objeto deste projeto básico é de R$91.723,14 (noventa e um mil,
setecentos e vinte e três reais e quatorze centavos).

9. PRAZO

O prazo de execução de serviços será de 60 (sessenta) dias corridos,
sugerimos que a vigência do contrato seja 120 (cento e vinte) dias corridos.

Goiânia, 28 de agosto de 2019.

 Eng.º André Felipe Rodrigues Ribeiro Bezerra
Diretor da Divisão de Engenharia
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Obra: Ampliação do Tribunal do Juri do Fórum Cível (Dr. Heitor Moraes Fleury)

Prazo de Execução: 60 dias

Data: Julho / 2019 Área: 256,21 m²

Item Fonte Código Serviço Un Qtd
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 AÇO GALVANIZADO M² 1,00 266,28 25,92% 335,30 335,30

1.2 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA UN 1,00 226,50 25,92% 285,21 285,21

1.3 COMP. TJ SERV001 PLOTAGENS E CÓPIAS DE PROJETOS UN 20,00 8,08 25,92% 10,17 203,40

Total do Item 823,91

2 Serviços Gerais de Obra

2.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 6,00 18,64 25,92% 23,47 140,82

2.2 SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M³ 6,00 6,16 25,92% 7,76 46,56

2.3 SINAPI 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM

3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MES 2,00 573,38 25,92% 722,00 1.444,00

Total do Item 1.631,38

3 Administração da Obra

3.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 90,69 25,92% 114,20 3.426,00

3.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 27,78 25,92% 34,98 3.847,80

Total do Item 7.273,80

4 Demolições e Retiradas

4.1 SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 64,68 5,90 25,92% 7,43 480,57

4.2 AGETOP
20106 

AJUSTADA

RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS - PORTAS DE MADEIRA PARA

REAPROVEITAMENTO
M² 10,08 11,51 25,92% 14,49 146,06

4.3 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA

MANUAL. AF_12/2017
M² 21,09 1,27 25,92% 1,60 33,74

4.4 COMP. TJ DEM001 REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO M 24,80 3,90 25,92% 4,91 121,77

4.5 SINAPI 90439
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF_05/2015
UN 5,00 45,74 25,92% 57,60 288,00

4.6 SINAPI 90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES

OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
UN 1,00 73,27 25,92% 92,26 92,26

4.7 SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 4,00 93,58 25,92% 117,84 471,36

Total do Item 1.633,76

5 Alvenaria e gesso acartonado

5.1 SINAPI 96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS

DUPLAS, COM VÃOS. AF _06/2017_P

M² 120,49 150,36 25,92% 189,33 22.812,37

5.2 SINAPI
96359 

AJUSTADA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), CHAPA

VERDE (RESISTENTE À UMIDADE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 

M² 23,81 97,90 25,92% 123,28 2.935,30

PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CREA-GO
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5.3 SINAPI 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 47,30 6,84 25,92% 8,61 407,25

Total do Item 26.154,92

6 Vidros

6.1 SINAPI 
74125/002 

AJUSTADA
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM - COLADO - SEM MOLDURA M² 1,68 305,22 25,92% 384,33 645,67

Total do Item 645,67

7 Revestimento de Paredes e Peças de Granito

7.1 SINAPI
87272 

AJUSTADA

REVESTIMENTO FORMA BRANCO ACETINADO 30X40 CM - ELIANE OU

EQUIVALENTE
M² 26,46 67,43 25,92% 84,91 2.246,72

7.2 AGETOP
271608 

AJUSTADA
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - BANHEIROS M² 1,44 349,26 25,92% 439,79 633,30

Total do Item 2.880,02

8 Revestimento de Piso

8.1 SINAPI
98685 

AJUSTADA

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ALTURA 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO
M 9,40 56,52 25,92% 71,17 669,00

8.2 SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 - GRANITO MOONLIGHT M 91,19 38,45 25,92% 48,42 4.415,42

Total do Item 5.084,42

9 Esquadrias

9.1 SINAPI
91015 

AJUSTADA

INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210CM INCLUSO

DOBRADIÇAS,  SEM FORNECIMENTO DE PORTA, PORTAL E ALIZAR 
UN 6,00 317,53 25,92% 399,83 2.398,98

9.2 SINAPI 91013

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 587,87 25,92% 740,25 1.480,50

9.3 SINAPI 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00 654,92 25,92% 824,68 4.123,40

9.4 SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,

ACABAMENTO PADÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 80,03 25,92% 100,77 201,54

9.5 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00 102,12 25,92% 128,59 642,95

Total do Item 8.847,37

10 Teto

10.1 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF_05/2017_P
M² 3,60 27,92 25,92% 35,16 126,58

10.2 AGETOP 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 10,80 12,00 25,92% 15,11 163,19

Total do Item 289,77

11 Pintura

11.1 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M² 254,78 9,76 25,92% 12,29 3.131,25

11.2 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. M² 3,60 13,19 25,92% 16,61 59,80

11.3 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

(APÓS EMASSAMENTO)
M² 254,78 1,83 25,92% 2,30 585,99

11.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS  DEMÃOS.
M² 543,98 10,13 25,92% 12,76 6.941,18

11.5 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS

DEMÃOS
M² 3,60 8,93 25,92% 11,24 40,46

11.6 SINAPI 40905
VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - Esquadrias de Madeira -

PORTAS NOVAS
M² 32,76 17,19 25,92% 21,65 709,25
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Total do Item 11.467,93

12 Instalações Hidro-Sanitárias

12.1 Água Fria

12.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 15,97 6,26 25,92% 7,88 125,84

12.1.2 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,40 25,92% 13,10 78,60

12.1.3 SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 3,15 25,92% 3,97 31,76

12.1.4 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 5,82 25,92% 7,33 29,32

12.1.5 SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 4,00 14,93 25,92% 18,80 75,20

12.1.6 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 4,56 25,92% 5,74 22,96

12.1.7 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00 60,60 25,92% 76,31 152,62

12.1.8 SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 6,30 1,80 25,92% 2,27 14,30

12.2 Esgoto

12.2.1 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
M 0,88 13,07 25,92% 16,46 14,48

12.2.2 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
M 10,05 19,36 25,92% 24,38 245,02

12.2.3 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
M 5,50 38,00 25,92% 47,85 263,18

12.2.4 AGETOP
81663 

AJUSTADA
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 28,68 25,92% 36,11 72,22

12.2.5 SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 24,66 25,92% 31,05 62,10

12.2.6 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 6,67 25,92% 8,40 16,80

12.2.7 AGETOP
81701 

AJUSTADA
CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 2,00 10,50 25,92% 13,22 26,44

12.2.8 SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 13,11 25,92% 16,51 49,53

12.2.9 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 7,73 25,92% 9,73 29,19

12.2.10 AGETOP
82233 

AJUSTADA
TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UN 1,00 26,33 25,92% 33,15 33,15

12.2.11 SINAPI 89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 4,39 25,92% 5,53 33,18

12.2.12 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 7,35 25,92% 9,26 18,52

12.2.13 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 30,16 25,92% 37,98 37,98
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12.2.14 AGETOP
81973 

AJUSTADA
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 2,00 28,29 25,92% 35,62 71,24

12.2.15 AGETOP
81702 

AJUSTADA
CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 5,00 42,31 25,92% 42,31 211,55

12.2.16 SINAPI 89821 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 11,00 9,62 25,92% 12,11 133,21

12.2.17 SINAPI 91171

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF_05/2015

M 7,50 2,23 25,92% 2,81 21,08

12.2.18 SINAPI 91172

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3",

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 6,90 3,30 25,92% 4,16 28,70

Total do Item 1.898,17

13 Louças e Metais

13.1 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 389,02 25,92% 489,85 979,70

13.2 AGETOP
80526 

AJUSTADA

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

PARA VASO SANITÁRIO
UN 2,00 90,44 25,92% 113,88 227,76

13.3 COMP. TJ LMET001 DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00 81,39 25,92% 102,49 204,98

13.4 COMP. TJ LMET002
CUBA DE SEMI ENCAIXE, COR BANCO, MARCA CELITE COD. 73025/Q2 OU

EQUIVALENTE
UN 2,00 495,87 25,92% 624,40 1.248,80

13.5 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 75,30 25,92% 94,82 189,64

13.6 SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
UN 2,00 27,20 25,92% 34,25 68,50

13.7 SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

UN 2,00 23,00 25,92% 28,96 57,92

13.8 SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 101,05 25,92% 127,24 254,48

13.9 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 34,43 25,92% 43,35 86,70

13.10 AGETOP
81752 

AJUSTADA
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 2,00 62,44 25,92% 78,62 157,24

13.11 ORSE
11148 

AJUSTADA

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.:C 80 A, DA VENTOKIT OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 153,56 25,92% 193,36 386,72

Total do Item 3.862,44

14 Instalações Elétricas

14.1 Instalações Elétricas da Rede Comum (220V)

14.1.1 SINAPI 91863 Eletroduto PVC rígido, 3/4”,roscável, instalada em forro. m 20,00 6,50 25,92% 8,18 163,60

14.1.2 SINAPI 91875 Luva de PVC roscável para eletroduto 3/4”,instalada em forro. un 6,00 3,99 25,92% 5,02 30,12

14.1.3 SINAPI 91890 Curva de PVC, 90º, para eletroduto roscável 3/4”, instalada em forro. un 15,00 6,42 25,92% 8,08 121,20

14.1.4 SINAPI 93655 Disjuntor monofásico termomagnético, corrente nominal de 20A, tipo DIN. un 1,00 11,16 25,92% 14,05 14,05

14.1.5
Mão de Obra para instalação de Luminária  625x625mm de embutir em forro, com 

4x lâmpada T26 16W. (luminárias existentes)
un 51,00 19,23 25,92% 24,21 1.234,71

14.1.6 SINAPI 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V. m 915,00 2,52 25,92% 3,17 2.900,55

14.1.7 SINAPI 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T, 20 A, incluindo suporte e placa. un 18,00 20,20 25,92% 25,44 457,92

14.1.8 SINAPI 91997 Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T, 20 A, incluindo suporte e placa. un 3,00 22,54 25,92% 28,38 85,14

14.1.9 SINAPI 91941 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC. un 18,00 6,10 25,92% 7,68 138,24

14.1.10 SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC. un 18,00 9,38 25,92% 11,81 212,58

14.1.11 SINAPI 91953 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa. un 8,00 17,61 25,92% 22,17 177,36

14.1.12 SINAPI 91959 Interruptor simples (2 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa. un 6,00 27,88 25,92% 35,11 210,66

14.1.13 SINAPI 91967 Interruptor simples (3 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa. un 1,00 38,14 25,92% 48,03 48,03

14.2 Instalações da Rede Estabilizada

CPU 1
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14.2.1 SINAPI 91863 Eletroduto PVC rígido, 3/4”,roscável, instalada em forro. m 50,00 6,50 25,92% 8,18 409,00

14.2.2 SINAPI 91875 Luva de PVC roscável para eletroduto 3/4”,instalada em forro. un 16,00 3,99 25,92% 5,02 80,32

14.2.3 SINAPI 91890 Curva de PVC, 90º, para eletroduto roscável 3/4”, instalada em forro. un 11,00 6,42 25,92% 8,08 88,88

14.2.4 SINAPI 91834 Eletroduto fléxivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4") m 40,00 5,21 25,92% 6,56 262,40

14.2.5 Tampa cega plástica retangular 4"x2" un 5,00 3,45 25,92% 4,34 21,70

14.2.6 SINAPI 91928 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V. m 600,00 4,07 25,92% 5,12 3.072,00

14.2.7 SINAPI 92009 Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2P+T, 20 A, incluindo suporte e placa. un 26,00 33,02 25,92% 41,58 1.081,08

14.2.8 SINAPI 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T, 20 A, incluindo suporte e placa. un 8,00 20,20 25,92% 25,44 203,52

14.2.9 SINAPI 91941 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC. un 8,00 6,10 25,92% 7,68 61,44

14.2.10 SINAPI 91944 Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), PVC. un 13,00 8,02 25,92% 10,10 131,30

14.3  Cabeamento Estruturado

14.3.1 SINAPI 91863 Eletroduto PVC rígido, 3/4”,roscável, instalada em forro. m 50,00 6,50 25,92% 8,18 409,00

14.3.2 SINAPI 91875 Luva de PVC roscável para eletroduto 3/4”,instalada em forro. un 16,00 3,99 25,92% 5,02 80,32

14.3.3 SINAPI 91890 Curva de PVC, 90º, para eletroduto roscável 3/4”, instalada em forro. un 11,00 6,42 25,92% 8,08 88,88

14.3.4 SINAPI 91864 Eletroduto PVC rígido, 1”,roscável, instalada em forro. m 10,00 8,45 25,92% 10,64 106,40

14.3.5 SINAPI 91876 Luva de PVC roscável para eletroduto 1”,instalada em forro. un 2,00 5,24 25,92% 6,60 13,20

14.3.6 SINAPI 91893 Curva de PVC, 90º, para eletroduto roscável 1”, instalada em forro. un 1,00 8,68 25,92% 10,93 10,93

14.3.7 SINAPI 91834 Eletroduto fléxivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4") m 40,00 5,21 25,92% 6,56 262,40

14.3.8 SINAPI 91941 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC. un 17,00 6,10 25,92% 7,68 130,56

14.3.9 SINAPI 91944 Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), PVC. un 2,00 8,02 25,92% 10,10 20,20

14.3.10 AGETOP 70772 Certificação de cabo UTP-4 pares categoria 6 (porta) un 38,00 12,42 25,92% 15,64 594,32

14.3.11 Tampa cega plástica quadrada 4"x4" un 1,00 3,62 25,92% 4,56 4,56

14.3.12 Tampa cega plástica retangular 4"x2" un 6,00 3,45 25,92% 4,34 26,04

14.3.13 Cabo UTP-4 Pares, 24Awg, categoria 6 m 760,00 3,95 25,92% 4,97 3.777,20

14.3.14 Tomada RJ-45, tipo Keystone jack, categoria 6 un 38,00 35,27 25,92% 44,41 1.687,58

Total do Item 18.417,39

15 Diversos

15.1 AGETOP
270501 

AJUSTADA
LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 256,21 2,52 25,92% 3,17 812,19

Total do Item 812,19

91.723,14

 

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

CUSTO TOTAL

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.

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.

TABELA SINAPI UTILIZADA: 05/2019 DESONERADA (REF. TÉCNICA 12/06/19) - 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.

NOTAS:

AGETOP 072425 

AJUSTADA

AGETOP 70626 

AJUSTADA

AGETOP 72556 

AJUSTADA

AGETOP 072425 

AJUSTADA

AGETOP 072400 

AJUSTADA
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PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

Obra: Ampliação do Tribunal do Juri do Fórum Cível (Dr. Heitor Moraes Fleury)

Tabelas utilizadas: SINAPI desonerada 05/2019 (Ref. Técnica: 12/06/19) e Tabela AGETOP desonerada (Ref.: 30/11/2018)

SERV001 PLOTAGENS E CÓPIAS DE PROJETOS UN

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

COT001 PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS A2 UN 1,00 5,50 5,50

COT002 PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS A4 UN 1,00 2,58 2,58

Total 8,08

SINAPI 96359 

AJUSTADA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), CHAPA VERDE (RESISTENTE À UMIDADE), PARA

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 
M²

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

SINAPI 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO

INDIRETA)
CENTO 0,0290 29,43 0,85

SINAPI 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X

C)
M² 2,1060 26,71 56,25

SINAPI 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM

(L X C)
M 0,9093 3,74 3,40

SINAPI 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X

3000 MM (L X C)
M 2,8999 4,25 12,32

SINAPI 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA

DRYWALL
M 2,5027 0,20 0,50

SINAPI 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA

DRYWALL
M 0,7925 2,64 2,09

SINAPI 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)
KG 1,0327 3,55 3,67

SINAPI 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25

MM
UN 20,0077 0,07 1,40

SINAPI 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,

COMPRIMENTO 13 MM
UN 0,9149 0,17 0,16

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 24,23 15,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 13,01 2,04

Total 97,90

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 74125/002 

AJUSTADA
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM - COLADO - SEM MOLDURA M²

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

SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M² 1,00 300,04 300,04

SINAPI 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,18 9,00 1,62

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 16,69 2,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 13,01 1,56

Total 305,22

SINAPI 87272 

AJUSTADA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

(REVESTIMENTO 30X40CM RETITICADO - ELIANE FORMA  SLIM BRANCO ACETINADO OU EQUIVALENTE)

M²

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

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 17,81 17,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 13,01 6,24

SINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,22 2,86 0,63

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 6,14 1,37 8,41

COT001
REVESTIMENTO 30X40CM RETITICADO - ELIANE FORMA SLIM BRANCO ACETINADO

OU EQUIVALENTE
M² 1,09 31,99 34,87

Total 67,43

SINAPI 98685 

AJUSTADA
RODAPÉ EM GRANITO CINZA ALTURA 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO M

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

SINAPI 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS

EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
M² 0,15 290,56 43,58

SINAPI 34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO KG 0,15 2,57 0,39

SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 1,29 1,37 1,77

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 17,51 7,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 13,01 2,93

Total 56,52

SINAPI 91015 

AJUSTADA

INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210CM INCLUSO DOBRADIÇAS, SEM FORNECIMENTO DE

PORTA, PORTAL E ALIZAR 
UN

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

SINAPI 90802 

AJUSTADA

INSTALAÇÃO -ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM. AF_08/2015
UN 1,0000000 85,86 85,86

SINAPI 90817
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO.

AF_08/2015_P
UN 1,0000000 65,80 65,80
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SINAPI 90828 

AJUSTADA

INSTALAÇÃO -ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 2,0000000 11,04 22,08

SINAPI 91011 

AJUSTADA

INSTALAÇÃO -PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 1,0000000 143,79 143,79

Total 317,53

SINAPI 90802 

AJUSTADA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - INSTALAÇÃO -ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO

MÉDIO -MONTAGEM
UN

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

SINAPI 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,01 15,64 0,17

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,02 11,87 0,28

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,97 22,27 66,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,48 13,01 19,31

Total 85,86

SINAPI 90828 

AJUSTADA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - INSTALAÇÃO -ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN

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

SINAPI 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03 13,35 0,39

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 22,27 8,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 13,01 2,41

Total 11,04

SINAPI 91011 

AJUSTADA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - INSTALAÇÃO - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN

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

SINAPI 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA,

COM PARAFUSOS
UN 3,00 32,77 98,31

SINAPI 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,80 0,05 0,99

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,55 22,27 34,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77 13,01 10,06

Total 143,79

LMET001 DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN

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

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 17,85 3,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 13,01 2,60

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 12,90 0,39

SINAPI 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,00 74,83 74,83

Total 81,39
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LMET002 CUBA DE SEMI ENCAIXE, COR BANCO, MARCA CELITE COD. 73025/Q2 OU EQUIVALENTE UN

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

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 17,51 14,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 13,01 3,51

SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,53 29,24 15,41

COT003 CUBA DE SEMI ENCAIXE, COR BANCO, MARCA CELITE COD. 73025/Q2 OU EQUIVALENTE UN 1,00 462,07 462,07

Total 495,87

ORSE 11148 

AJUSTADA
EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.:C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

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

COT002 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.:C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR UN 1,00 122,49 122,49

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 18,06 18,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,01 13,01

Total 153,56

DEM001 REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO UN

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

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 13,01 3,90

Total 3,90

AGETOP 271608 

AJUSTADA
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO - INSTALADO COM MÃO-FRANCESA M2

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

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5372 17,88 27,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2844 13,01 16,71

SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5809 29,24 16,99

SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0390 39,87 1,55

SINAPI 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000 33,97 67,94

SINAPI 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 6,0000 0,43 2,58

AGETOP 1421 GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM M2 1,2000 180,00 216,00

Total 349,26

AGETOP 20106 

AJUSTADA
RETIRADA CUIDADOSA DE PORTAS/PORTAIS PARA REAPROVEITAMENTO M2
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Referência Descrição Ud. Quant. P.U. (R$) P.T. (R$)

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,88 10,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 13,01 0,78

Total 11,51

AGETOP 81663 

AJUSTADA
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN

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

AGETOP H336 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 21,69 21,69

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 17,85 3,93

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 13,90 3,06

Total 28,68

AGETOP 81701 

AJUSTADA
CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN

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

AGETOP H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 1,00 2,56 2,56

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 17,85 4,46

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,90 3,48

Total 10,50

AGETOP 82233 

AJUSTADA
TE  SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UN

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

AGETOP H413 TE  SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UN 1,00 11,73 11,73

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,85 8,21

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 13,90 6,39

Total 26,33

AGETOP 81973 

AJUSTADA
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN

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

AGETOP H386 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 1,00 13,69 13,69

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,85 8,21

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 13,90 6,39

Total 28,29
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AGETOP 81702 

AJUSTADA
CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN

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

AGETOP H351 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) UN 1,00 31,83 31,83

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 17,85 5,89

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 13,90 4,59

Total 42,31

AGETOP 80526 

AJUSTADA
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN

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

AGETOP H586
ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO

SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO
UN 1,00 85,67 85,67

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,85 2,68

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,90 2,09

Total 90,44

AGETOP 81752 

AJUSTADA
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN

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

AGETOP H368 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO) UN 1,00 59,90 59,90

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 17,85 1,43

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 13,90 1,11

Total 62,44

AGETOP 270501 

AJUSTADA
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2

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

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 13,01 1,95

SINAPI 00003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 4,82 0,24

SINAPI 00016 SABÃO EM PÓ KG 0,0100 6,71 0,07

SINAPI 00006 DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA) L 0,0774 3,38 0,26

Total 2,52
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Obra: Auditório/Tribunal do Júri

Data:  Julho/2019

Local: Fórum Cível de Goiânia

CPU 1
Mão de Obra para instalação de Luminária  625x625mm de embutir em forro, com 4x lâmpada T26 

16W.

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

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,600 18,06 10,84

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,600 13,98 8,39

19,23

AGETOP 072400 

AJUSTADA
Tampa cega plástica quadrada 4"x4"

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

AGETOP 3448 Tampa cega plástica quadrada 4"x4" und 1,000 2,66 2,66

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,030 18,06 0,54

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,030 13,98 0,42

3,62

AGETOP 072425 

AJUSTADA
Tampa cega plástica retangular 4"x2"

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

AGETOP 3450 Tampa cega plástica retangular 4"x2" und 1,000 2,49 2,49

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,030 18,06 0,54

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,030 13,98 0,42

3,45

AGETOP 70626 

AJUSTADA
Cabo UTP-4 Pares, 24Awg, categoria 6

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

SINAPI 39599 Cabo de par trançado UTP, 4 Pares, categoria 6,  Amp, Furukawa ou equivalente técnico m 1,000 1,87 1,87

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,065 18,06 1,17

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,065 13,98 0,91

Poder Judiciário

Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial do Interior

COMPOSIÇÕES AJUSTADAS

UN

TOTAL

M

UN

TOTAL

UN

TOTAL
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3,95

AGETOP 72556 

AJUSTADA
Tomada RJ-45, tipo Keystone jack, categoria 6

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

AGETOP 3913 Tomada RJ-45, tipo Keystone jack, categoria 6 und 1,000 23,42 23,42

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,370 18,06 6,68

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,370 13,98 5,17

35,27

UN

TOTAL

TOTAL
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CRONOGRAMA

PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura

Obra: Ampliação do Tribunal do Juri - Fórum Cível (Dr. Heitor Moraes Fleury)

Prazo de Execução: 60 dias

Data: Julho / 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 823,91 0,90% 100,00% 823,91

2 Serviços Gerais de Obra 1.631,38 1,78% 50,00% 815,69 50,00% 815,69

3 Administração da Obra 7.273,80 7,93% 45,46% 3.306,67 54,54% 3.967,13

4 Demolições e Retiradas 1.633,76 1,78% 100,00% 1.633,76

5 Alvenaria e gesso acartonado 26.154,92 28,52% 50,00% 13.077,46 50,00% 13.077,46

6 Vidros 645,67 0,70% 100,00% 645,67

7 Revestimento de Paredes e Peças de Granito 2.880,02 3,14% 100,00% 2.880,02

8 Revestimento de Piso 5.084,42 5,54% 40,00% 2.033,77 60,00% 3.050,65

9 Esquadrias 8.847,37 9,65% 50,00% 4.423,69 50,00% 4.423,69

10 Teto 289,77 0,32% 100,00% 289,77

11 Pintura 11.467,93 12,50% 30,00% 3.440,38 70,00% 8.027,55

12 Instalações Hidro-Sanitárias 1.898,17 2,07% 100,00% 1.898,17

13 Louças e Metais 3.862,44 4,21% 40,00% 1.544,98 60,00% 2.317,46

14 Instalações Elétricas 18.417,39 20,08% 30,00% 5.525,22 70,00% 12.892,17

15 Diversos 812,19 0,89% 100,00% 812,19

VALOR TOTAL DO PERÍODO COM BDI 91.723,14 100,00% 41.693,49 50.029,66

DESCONTO EM GARANTIA (5%) 4.586,16 5,00% 2.084,67 2.501,48

VALOR DA PARCELA 39.608,81 47.528,17 4.586,16 

PERCENTUAL 43,18% 51,82% 5,00%

Engª Jaqueline dos Anjos Casarotto

CREA 1018319883/D-GO

1-30 DIAS 31-60 DIAS

Página 1
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PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Departamento de Engenharia e Arquitetura

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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PODER JUDICIÁRIO 

Diretoria de Obras 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. O presente Caderno de Especificações tem por objetivo estatuir as condições que 

presidirão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à AMPLIAÇÃO DO 

TRIBUNAL DO JÚRI / AUDITÓRIO NO FÓRUM CÍVEL DE GOIÂNIA 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 ao projeto de arquitetura 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, no máximo, 10 (dez) dias úteis  após a emissão da 

ordem de serviço pelo Tribunal de Justiça.   

 

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 
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PODER JUDICIÁRIO 

Diretoria de Obras 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

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) 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 os casos omissos nas especificações, memoriais ou projetos serão 
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PODER JUDICIÁRIO 

Diretoria de Obras 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

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 equivalentes aos aqui especificados, desde que a empresa 

contratada declare expressamente,  antes da aplicação do material, 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 TRIBUNAL.

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 ou eventuais prejuízos 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. 
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3.3. A direção geral da obra ficará a cargo de um engenheiro, devidamente registrado 

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. 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. 

 

3.5. 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. 

 

3.6. SUB-EMPREITEIRAS - Todos os serviços especializados que tiverem necessidade 

de ser 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. 

 

3.7. 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. 

 

3.8. Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicações de contratos, e, ainda, 

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 
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da CONTRATADA. 

 

3.9. A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda e vigia da obra até 10 (dez) dias 

após o recebimento definitivo pelo TRIBUNAL. 

 

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 aliciar 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 
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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. 

 

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). 

 

5. INSTALAÇÃO DA OBRA 
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5.1 - A CONTRATADA providenciará container para abrigar banheiro para funcionários. 

 

5.2 - Será procedida remoção diária de todo o entulho e detritos que venham a 

acumular no decorrer da obra.   

 

 

6. DEMOLIÇÕES 

 

6.1. As demolições deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, e serão 

tomados cuidados de forma a serem evitados danos à edificação existente. 

6.2. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos que 

por ventura venham ocorrer ao próprio prédio e a edificações vizinhas. 

6.3. 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 

containeres apropriados. A obra deverá permanecer sempre limpa e desobstruída de 

entulhos. 

 

7. PAREDES DE GESSO ACARTONADO 

 

7.1- Deverão seguir rigorosamente as recomendações dos fabricantes. 

  

7.2- Na execução das salas deverão ser usadas chapas duplas nos 2 lados de cada 

parede. Nos banheiros, as chapas serão simples, do tipo resistente a umidade. 

 

8. ESQUADRIAS DE MADEIRA 
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8.1. Serão recusadas peças com sinais de empeno, descolamento, rachaduras ou 

defeitos que comprometam sua finalidade e funcionalidade. 

 

8.2. Serão utilizadas sempre madeiras de boa qualidade, como cedro, jacarandá, ipê ou 

imbuia. 

 

8.3. Caberá à CONTRATADA responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e 

pelo perfeito funcionamento das mesmas. 

 

8.4. As aberturas nas esquadrias para colocação de ferragens, deverão ter dimensões 

exatamente iguais às das peças a serem instaladas. 

 

8.5. Os portais e alisares serão em madeira, sendo que os portais deverão ter a largura 

da parede acabada, e os alisares deverão ser assentados nas dimensões conforme 

projeto de arquitetura em ambos os lados. A base dos portais deverá ser 

impermeabilizada com cupinicida. 

 

8.6. Os portais deverão ser de ipê, mogno ou angelim respeitando a espessura mínima 

especificada no projeto de arquitetura. 

 

8.7. As folhas das portas que receberão pintura esmalte serão de ótima qualidade, com 

espessura mínima de 35mm e as demais receberão pintura stain incolor, conforme 

detalhes no projeto de arquitetura. 

 

8.8. As ferragens das portas de madeira deverão obedecer rigorosamente ao detalhe de 

arquitetura e ter aprovação da FISCALIZAÇÃO através de amostras, antes de sua 

colocação.  
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8.9. As fechaduras serão do tipo externa mesmo para as portas de madeira internas, e 

tipo banheiro para os sanitários. As demais seguirão os detalhes do projeto de 

arquitetura.  

 

8.10. As portas de madeira receberão 3 dobradiças cromadas, com anel, 3.1/2" x3" 

(exceto os detalhes de arquitetura que especificarem dobradiças maiores), marca 

Papaiz, Pajé, La Fonte ou equivalente. 

 

8.11. A colocação das ferragens será de modo a permitir o perfeito manuseio, sendo 

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

esquadrias. 

 

8.12. 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. 

 

 

9. REVESTIMENTO DE PAREDE 

 

9.1- A cerâmica/porcelanto deverá ser assentado seguindo rigorosamente as 

especificações do fabricante. 

 

10. TETO 

 

10.1. Os revestimentos de forro obedecerão a paginação presente no detalhamento de 

arquitetura. 

10.2. Para execução das instalações elétricas, deverá ser feita a retirada cuidadosa e 

recoloção das placas do forro mineral. 

10.3. Nos banheiros, deverá ser utilizado forro de gesso. 
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11. PINTURA 

 

11.1. Todas as paredes de gesso, após devida preparação com lixa e espátula, 

receberão uma demão de selador acrílico da Suvinil, Renner ou equivalente para 

posterior aplicação de massa PVA da Suvinil, Renner ou equivalente, em no mínimo 

duas demãos e em seguida pintadas com tinta acrílica, da Renner ou equivalente, 

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.  

 

11.2. Os forros de gesso receberão, após devida preparação com lixa/espátula, uma 

demão de selador PVA da Suvinil, Renner ou equivalente e a seguir duas demãos de 

massa PVA da Suvinil, Renner ou equivalente, e posteriormente aplicada tinta látex  

PVA, Renner ou equivalente na cor branco neve, conforme orientação técnica do 

fabricante, em tantas demãos quanto necessário para um perfeito acabamento. 

 

11.3. As portas de madeira receberão acabamento em pintura verniz Stain Incolor, da 

Sayerlack ou equivalente conforme indicação do Projeto de Arquitetura. Em tantas 

demãos quanto forem necessárias para o perfeito acabamento destas.  

 

12. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS 

 

12.1. De acordo com as normas vigentes. 

 

13. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

 

13.1. De acordo com o caderno de detalhes de arquitetura. 
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14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / REDE ESTABILIZADA / CABEAMENTO 

ESTRUTURADO / SONORIZAÇÃO / CFTV  

 

14.1. De acordo com as normas vigentes.  

 

14.2. Os materiais para rede estruturada deverão ter as marcas aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO, segundo orientação dos técnicos da Diretoria de Informática deste 

Tribunal. 

 

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 

15.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 

apresentar perfeito funcionamento em todas suas instalações, equipamentos e 

aparelhos. 

 

15.2. Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as precauções 

no sentido de evitar danos aos materiais de acabamento. 

 

15.3. Não serão aceitos respingos de tinta ou massa  em quaisquer superfícies. 

 

15.4. Os vidros serão perfeitamente limpos. 

 

15.5. As ferragens e metais serão completamente polidos. 

 

15.6. Os pisos deverão ser lavados e as sobras de rejunte e outros materiais retirados. 

O piso de alta resistência deverá ser entregue encerado e sem manchas. 

 

15.7. As louças serão lavadas com sabão. 
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15.8. 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. 

 

15.9. Toda a pintura deverá encontrar-se em perfeito estado de conservação e limpeza 

para o recebimento da obra. 

 

 

 

 

Engª Jaqueline dos Anjos Casarotto 

CREA 1018319883/D-GO 

 

Nº Processo PROAD: 201904000164800

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 12/09/2019 às 13:28.
Para validar este documento informe o código 251159144047 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

 

Memorial Descritivo 
ADEQUAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – FÓRUM CÍVEL DE GOIÂNIA 

(Instalações Elétricas e Lógicas) 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2000 – Fax (62) 3216-2141 - www.tjgo.jus.br 1

1-Objetivos 

O presente memorial tem por finalidade orientar e regulamentar os serviços de instalações 

elétricas e lógicas da obra de adequação do Tribunal do Júri do Fórum Cível de Goiânia.  

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

serviços, cuja composição, características técnicas, quantidades e demais requisitos encontram-se 

descritos neste documento, nas pranchas desenhadas e na planilha estimativa de custo.  

2-Locais da Obra 

  Térreo do prédio do Fórum Cível de Goiânia, sito Esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, 

Park Lozandes, Goiânia-GO.  

3-Composição do Projeto 

 
O projeto é composto por 03 pranchas, descritas abaixo, nas quais se encontram os detalhes 

necessários para a execução dos serviços, contemplando ainda memorial descritivo e planilha estimativa 

de custos.  

PRANCHA 01/3 – Projeto das Instalações Elétricas de Iluminação e tomadas de uso geral (TUG). 

PRANCHA 02/3 – Projeto das Instalações Elétricas Estabilizadas (127 V). 

PRANCHA 03/3 – Projeto do Cabeamento Estruturado. 

4-Considerações preliminares 

a) Todos os serviços a serem executados deverão obedecer a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da ABNT, NBR-5410 e normas da ENEL; 

b) Os técnicos, eletricistas e seus auxiliares deverão ser tecnicamente capacitados para a execução 

dos trabalhos de instalação, devendo seguir o projeto elaborado. Quaisquer dúvidas, consultar o 

autor do projeto; 

c) Qualquer alteração em relação ao projeto e/ou emprego de material inexistente na praça, só será 

permitida após consultar o autor do projeto previamente. 

5-Normas Técnicas 

Para a execução dos serviços deverão ser observadas com rigor as seguintes normas: 

Nº Processo PROAD: 201904000164800

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 12/09/2019 às 13:28.
Para validar este documento informe o código 251159144047 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br


 

 

Memorial Descritivo 
ADEQUAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – FÓRUM CÍVEL DE GOIÂNIA 

(Instalações Elétricas e Lógicas) 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2000 – Fax (62) 3216-2141 - www.tjgo.jus.br 2

 Norma Brasileira Revisada, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 Norma Regulamentadora (NR): 

 NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

 Normas da Concessionária de Energia Local (ENEL) 

 NTC-04 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição – 

Revisão 4; 

6-Descrição dos serviços 

a) A Contratada deverá executar os projetos de instalações elétricas e de cabeamento estruturado, 

apresentados nas pranchas de 1 a 3.  

b) A Contratada deverá retirar toda a instalação elétrica e lógica existente (cabos, tomadas, caixas, 

etc.) que não será aproveitada dos locais previstos para reforma; 

c) Serão aproveitadas as eletrocalhas e perfilados existentes para a passagem do cabeamento 

elétrico e lógico, conforme projeto; 

d) As luminárias existentes deverão ser aproveitadas e reinstaladas nos locais indicados no projeto; 

e) O cabeamento elétrico a ser instalado deverá obedecer ao padrão de cores existente no prédio, 

diferenciando sempre a rede 220 V da rede estabilizada (127 V); 

f) Serão aproveitados os circuitos elétricos e a infraestrutura existente somente quando indicado 

expressamente nas pranchas; 

g) A Contratada deverá identificar todos os circuitos elétricos e os quadros nos respectivos 

espelhos de tomada e de interruptores; 

h) Todos os circuitos elétricos a serem instalados deverão ser identificados e as legendas dos 

circuitos deverão ser fixadas nas tampas dos respectivos quadros; 

i) Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC para a passagem do cabeamento elétrico e lógico, 

não será permitida a utilização do mesmo eletroduto para a passagem de cabos elétrica e cabos 

de rede. Os eletrodutos instalados dentro das mesas e divisórias deverão ser flexíveis e os 

demais rígidos; 

j) As tomadas elétricas e lógicas a serem instaladas deverão ser embutidas na divisória ou na 

alvenaria. 

k) A Contratada deverá executar os recortes no forro necessários para a instalação dos eletrodutos, 
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passagem do cabeamento elétrico e lógico e instalação das luminárias; 

l) Deverá ser utilizada infraestrutura lógica de categoria 6 (cabos, tomadas RJ-45, patch panel, 

etc). 

m) Todos os pontos de cabeamento estruturado instalados deverão ser certificados e rotulados, 

conforme padrão do local; 

n) É de responsabilidade da Contratada toda a conectorização do cabeamento de rede nos patch 

panels e tomadas RJ45. Devendo ser executado por técnicos especializados. 

o) A Contratada deverá executar a limpeza e a recomposição dos ambientes onde serão executados 

os serviços; 

p) A Contratada deverá elaborar e entregar em meio digital o projeto “as built” das instalações 

elétricas e lógicas executadas. 

6.1-Notas Gerais para todos os quadros de distribuição: 

Todos os quadros deverão possuir: 

i. Barreiras como proteção básica contra choques elétricos conforme NBR-5410/04. 

ii. Placas de advertência conforme item 6.5.4.10 da NBR-5410/04. 

iii. Barra de neutro e de proteção (PE). 

iv. Os quadros deverão atender a norma NBR 60439-3, com manopla para abertura da porta, 

tampa interna de montagem e demais detalhes indicados em projeto. 

7-Garantia e suporte 

Os serviços e materiais descritos nesse Memorial e na Planilha Estimativa de Custos deverão ter 

garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da aceitação final dos serviços, cobrindo 

eventuais falhas de execução.  

8-Da responsabilidade: 

É de responsabilidade da empresa contratada: 

a) Fornecer uma garantia do serviço e dos equipamentos instalados de acordo com o novo Código 

Civil e o Código de Defesa do Consumidor, contra qualquer defeito decorrente de falhas no 

processo de fabricação, executivo ou da definição da tecnologia aplicada; 

b) Responder totalmente pelos possíveis danos ou prejuízos que porventura venham a causar às 

pessoas ou as salas pertencentes ao local da realização dos serviços, durante a execução dos 
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trabalhos; 

c) Recompor os ambientes nos quais sofrerão modificações ou danos com os serviços contratados, 

mantendo o padrão de acabamento, conforme arquitetura local, como por exemplo: 

revestimentos, gesso, pintura, piso, etc.; 

d) Fazer visitas nos locais, referente aos serviços, e proceder a levantamentos, conferindo 

quantidades e grau de dificuldade para a execução. 

9-Dos aspectos normativos: 

a) Os serviços deverão ser executados de acordo com as orientações dos fabricantes de cada 

material, as informações contidas neste memorial e nos casos omissos, sob a orientação da 

Divisão de Manutenção Predial da Capital (D.M.P.C.), da Diretoria de Obras, Anexo do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sito à Rua 18, nº 508, esquina com Avenida 85, Setor 

Oeste, Goiânia, Goiás; 

b) Os materiais e serviços deverão estar de acordo com as normas atuais da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas); 

c) A supervisão e a fiscalização dos serviços se farão pela equipe técnica do Tribunal de Justiça; 

d) A executante oferecerá garantia mínima de 01 (um) ano em relação aos serviços e equipamentos 

instalados; 

e) Quando for necessário o desligamento da energia elétrica, a Contratada deverá solicitar 

previamente à administração local, com antecedência mínima de 01 (dia) dia útil. 

 

 
Goiânia, 29 de julho de 2019. 
 
 

Eng.º Diego Cruz Abrahão 
Divisão de Manutenção Predial da Capital 
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LOCALIZAÇÃO - TÉRREO

Notas:

- Instalar novo circuito elétrico (N1) no QD2-Te, utilizando disjuntor de 20 A. Aproveitar os
demais circuitos elétricos existentes.

- Retirar as instalações elétricas das divisórias que serão demolidas;

- Aproveitar as luminárias e infraestrutura existente quando possível;

- Manter as instalações elétricas existentes que coincidem com este projeto;

- Utilizar eletroduto de PVC rígido quando instalado sobre o forro ou na alvenaria;

- Utilizar eletroduto flexível quando instalado na divisória;

- Cabo elétrico (220V) não cotado será de 2,5 mm² e eletroduto não cotado será de 3/4";

- Manter o mesmo padrão das cores das instalações elétricas e das tomadas elétricas 220V.

PLANTA DE MODIFICAÇÃO
escala 1:100
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Legenda

- Luminária 625x625mm de embutir em forro, com 4x lâmpada T26 16W, existente a ser reinstalada.

- Eletrocalha galvanizada perfurada, Tipo U, sobre o forro (existente).

- Condutores Neutro, Fase, Retorno e Terra, respectivamente.

- Perfilado, perfurado, galvanizado, 38x38mm, sobre o forro, existente a ser reinstalado.

- Eletroduto embutido em alvenaria, divisória ou aparente sobre o forro.

- Uma(01) tomada de uso geral 2P+T, 20A, NBR 14136, em cx.4"x2"
embutida na parede ou divisória, a 1,10m do piso.

- Uma (01) tomada de uso geral 2P+T, 20A, NBR 14136, em cx.4"x2"
embutida na parede ou divisória, a 0,30m do piso.

- 1 Interruptor simples, 10A, 250V, em caixa 4"x2", a 1,10m do piso, embutida na parede ou divisória.
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- Ponto existente a ser aproveitado, fazer revisão.
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PLANTA DE MODIFICAÇÃO
escala 1:100

LOCALIZAÇÃO - TÉRREO

Notas:

- Retirar as instalações elétricas e lógicas das divisórias que serão demolidas;

- Aproveitar a infraestrutura e os circuitos elétricos existentes quando possível;

- Utilizar eletroduto de PVC rígido quando instalado sobre o forro ou na alvenaria;

- Utilizar eletroduto flexível quando instalado na divisória;

- Manter as instalações elétricas e lógicas existentes que coincidem com este projeto;

- Cabo elétrico (127V) não cotado será de 4 mm² e eletroduto não cotado será de 3/4";

- Manter o mesmo padrão das cores das instalações elétricas e das tomadas elétricas 127V;

- Quatro(04) tomadas estabilizadas 2P+T, 20A, NBR 14136, em cx. 4"x 4" embutida na parede  ou divisória , a 0,30m do piso.

- Duas(02) tomadas estabilizadas 2P+T, 20A, NBR 14136, em cx. 4"x2" embutida na parede  ou divisória , a 0,30m do piso.

- Uma(01) tomada estabilizada (impressora)  2P+T, 20A, NBR 14136, em cx. 4"x2" embutida na parede  ou divisória , a 0,30m do piso.

Legenda

E12 E13 E14

- Eletroduto embutido em alvenaria , divisória ou aparente sobre o forro.

- Eletrocalha galvanizada perfurada, Tipo U, sobre o forro  (EXISTENTE).
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- Ponto existente a ser aproveitado, fazer revisão .

- Ponto existente a ser desativado para aproveitamento em outro local. Retirar cabos e colocar tampa cega .

Nº Processo PROAD: 201904000164800

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 12/09/2019 às 13:28.
Para validar este documento informe o código 251159144047 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



PLANTA DE MODIFICAÇÃO
escala 1:100

LOCALIZAÇÃO - TÉRREO
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PT 033

Notas:

- Retirar as instalações lógicas das divisórias que serão demolidas;

- Reinstalar os pontos de rede para os locais indicados neste projeto;

- Aproveitar a infraestrutura existente quando possível;

- Utilizar eletroduto de PVC rígido quando instalado sobre o forro ou na alvenaria;

- Utilizar eletroduto flexível quando instalado na divisória;

- Manter as instalações lógicas existentes que coincidem com este projeto;

- Eletroduto não cotado será de 3/4";

- Manter o mesmo padrão das instalações existentes.
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1  1"

4xUTP-4P

1xUTP-4P
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Legenda

- Eletroduto embutido em alvenaria , divisória ou aparente sobre o forro.

- Eletrocalha galvanizada perfurada, Tipo U, sobre o forro  (EXISTENTE).

- Ponto existente a ser aproveitado, fazer revisão .
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- Ponto existente a ser desativado para aproveitamento em outro local. Retirar cabos e colocar tampa cega .

2xUTP-4P
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PLANILHA PARA RESOLUÇÃO Nº 195/2014 CNJ

VALOR 1º GRAU VALOR 2º GRAU VALOR DA ÁREA MEIO

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ % da Quant. R$ % da Quant.  R$ % da Quant.

1 1 UN  R$                       91.723,14  R$                    91.723,14  R$              91.723,14 100,00%  R$                - 0,00%  R$                - 0,00%

SUBTOTAIS  R$              91.723,14 100,00%  R$                - 0,00%  R$                - 0,00%

TOTAL R$ 91.723,14

Nº do Processo 201904000164800 Data 2/8/2019

Eng. Rogério Carlos Barbosa
Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura

Informações gerais do pedido de contratação de material e/ou 
serviço                                              

Ampliação do Tribunal do Juri do Fórum Cível 
(Dr. Heitor Moraes
Fleury)
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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