
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE

PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2019

A JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - torna público que realizará licitação,
sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global,
do tipo menor preço,  obedecidas as disposições da Lei n. 10.520/2002, dos Decretos n. 5.450/2005, n.
7.983/2013  e  n.  8.538/2015,  da  Lei  Complementar  n.  123/2006,  aplicando-se  subsidiariamente  a  Lei
8.666/1993 e subordinando-se às condições e exigências constantes no Processo Administrativo Eletrônico n.
0001265-61.2019.4.01.8001-JFAC, no presente Edital e em seus Anexos.

Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos:
a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS:

a1) MEMORIAL DESCRITIVO;
a2) PROJETO ARQUITETÔNICO;
a3) PROJETO ELÉTRICO;
a4) PROJETO ESTRUTURAL;
a5) PROJETO HIDRÁULICO.

b) ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
c) ANEXO III – RESUMO DA PROPOSTA;
d) ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
e) ANEXO V - COMPOSIÇÃO DO BDI;
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES CNJ N. 07/2005  E
156/2012;
g) ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO.

1. DO OBJETO
1.1 -  A presente licitação tem por  objeto  a  contratação de empresa especializada para a  realização de
serviços de revitalização da parte frontal externa e interna, do edifício-sede da Seção Judiciária do
Estado do Acre, conforme especificações constantes dos ANEXOS I e II desse Edital.

1.2  -  Na  hipótese  de  haver  diferença  nas  especificações  do  serviço,  entre  a  registrada  no  sistema
Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e no edital, prevalecerá a do edital.

1.3 – Em caso de eventuais divergências entre as regras escritas nesse  Edital e as escritas no Termo de
Referência e/ou no memorial descritivo, prevalecerão as desses últimos.

2. DO LOCAL E DATA DA ABERTURA
2.1 - No dia, hora e local abaixo indicados será realizada a sessão pública para o recebimento das propostas:

a) ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/10/2019, às 11 horas.
b) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o  horário de
Brasília (DF).

2.2 - Não havendo expediente na data determinada ou problemas técnicos que impeçam a realização da
sessão, esta será adiada para o primeiro dia útil  subsequente, mantidos o mesmo horário e local, salvo
disposição em contrário.
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1  –  Somente  poderão  participar  desta  licitação  as  empresas  especializadas  no  ramo,  legalmente
constituídas,  que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação e
estiverem devidamente  credenciadas  na  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  -  SLTI,  do
Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  disponível  no  endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2 - A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.

3.3 - Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, sob as penas da lei,
mediante  marcação  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às
exigências de habilitação do presente Edital.

3.4 - A licitante deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências deste Edital;
b) que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa n. 2, de
16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

3.5 - Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade
exclusiva da licitante.

3.6 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) cujo estatuto ou contrato social não inclua o comércio de produtos objeto deste Pregão;
b) que  estejam em processo  de  recuperação  judicial  ou  com pedido  de  falência,  concurso  de
credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação, salvo, quanto à recuperação judicial,
se amparada em certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a interessada
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei de
Licitações (Acórdão/TCU n. 8271/2011);
c) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
d) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
e) que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição;
f) punidas com declaração de impedimento de licitar e contratar com a Justiça Federal - Seção
Judiciária do Estado do Acre, enquanto vigentes os efeitos da punição;
g) suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a Justiça
Federal -  Seção Judiciária do Estado do Acre, com fundamento no  inciso III,  do art.  87 da Lei
8.666/1993, enquanto vigentes os efeitos da punição;
h) punidas com a proibição de contratar com o Poder Público, bem como de participar de licitações,
com fundamento na Lei n. 9.605/1998 – Leis de Crimes Ambientais, enquanto vigentes os efeitos da
iunição;
i) cujo sócio majoritário esteja proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por ato de improbidade, nos termos da Lei
n. 8.429/92;
j) que constam no Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS, banco de informações
mantido pela Controladoria Geral da União – CGU, que tem como objetivo consolidar a relação das
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empresas e  pessoas físicas  que sofreram sanções das quais  decorra  como efeito  restrição ao
direito  de participar  em licitações ou de  celebrar  contratos  com a Administração Pública.  Esse
Cadastro  abrangerá,  também,  os  condenados  pelo  Poder  Judiciário  por  ato  de  improbidade
administrativa, cujos dados são fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça a partir do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNCIA, bem como a lista
de inidôneos declarados pelo Tribunal de Contas da União - TCU, nos termos do art. 46 da Lei n.
8.443/92.

3.7 – Não poderão participar, também:
a) entidades  qualificadas  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  (Oscip),
atuando nessa condição (Acórdão TCU n. 746/2014-Plenário);
b) as pessoas previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.

3.8 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a
todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas
contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.

3.9  -  Os  documentos  necessários  à  participação  na  presente  licitação,  compreendendo  os  documentos
referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do
Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país.

3.10 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em
língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil por tradutor juramentado neste país.

3.11 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em
fac-símile,  mesmo  autenticadas,  salvo  quando,  expressamente,  permitidos  no  Edital.  Admitem-se  fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para participar do Pregão Eletrônico a licitante deverá se credenciar no portal de Compras do Governo
Federal,  disponível  no  endereço  eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br -  sistema  comprasnet  -
SIASG.  O  credenciamento  far-se-á  pela  atribuição  de  chave  de  identificação  e  de  senha,  pessoal  e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.

4.3 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Seção Judiciária do Estado do Acre, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4 - Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão
provedor, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta, exclusivamente por
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meio eletrônico, através do portal www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital
até a data da abertura.

5.2 - Após a etapa de lances, a empresa vencedora será convocada pelo Pregoeiro para enviar, sob pena de
desclassificação, em arquivo anexo, em campo próprio disponibilizado pelo Sistema Comprasnet - SIASG, ou
via fax ou e-mail, a proposta, acompanhada dos seguintes anexos:

a) PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA  e  RESUMO,  conforme  modelo  ANEXOS  II  e  III  do  Edital  ,  
a  companhada dos quantidades, preços unitários e totais de cada item, de todos os materiais, com  
as respectivas marcas/modelos definidos, e detalhados todos os serviços que serão necessários à
perfeita  execução  do     objeto,    ajustada  ao  valor  do  lance  ou  da  negociação  realizada  com  o  
Pregoeiro,  apresentada  de  forma  clara  e  objetiva,  em  conformidade  com  o  instrumento
convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação,
devendo, obrigatoriamente, conter:

1) razão social completa da licitante e número do CNPJ;
2) preços unitário e total, indicado em moeda corrente nacional;
3) prazo  de  validade  da  proposta não  inferior  a  60  (sessenta)  dias,  contados  do
encerramento do pregão.

b) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo ANEXO IV do Edital;
c) APRESENTAÇÃO DOS ITENS DE COMPOSIÇÃO DO BDI,  explicitada  em folha  separada,
conforme modelo ANEXO V do Edital;
d) COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS de todos os serviços constantes da proposta;
e)  COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS, de acordo
com os percentuais constantes no SINAPI em vigor para Rio Branco/AC.

5.3  -  Na  omissão  dos  dados  especificados  no  número  "1"  do  subitem 5.2,  letra  “a”,  considerar-se-á  o
constante da documentação enviada a esta Seccional, e, no caso do número “3”, o prazo mínimo estipulado
neste Edital.

5.4 - O preço não deverá ultrapassar o valor de R$ 321.526,16 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e
vinte e seis reais e dezesseis centavos), conforme planilha orçamentária estimativa, baseada na tabela
SINAPI 06/2019 – desonerada, à disposição dos licitantes.

5.5 - De acordo com orientação do TCU, os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, por se
constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não
devendo ser repassado à contratante.

5.6 - Os preços unitários devem incluir, se for aplicável à empresa, a desoneração da folha de pagamento,
conforme Lei n. 12.546/2011 e alterações e demais normas sobre a matéria.

5.7 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que
importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais
somente poderão ser reduzidos quando da fase de lances ou negociação direta durante o certame.

5.8 - O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
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5.9 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.10  -  Os preços cotados  deverão  ser  líquidos,  devendo estar  neles  incluídas  todas  as  despesas com
impostos,  taxas,  fretes,  seguros,  embalagens e demais  encargos,  de quaisquer  natureza,  que se  façam
indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente
concedidos.

5.11  -  Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta  anteriormente
apresentada.

5.12 - Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta.

5.13 - Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas nos ANEXOS desse
Edital.

5.14 - Os preços propostos e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, nesse caso, o direito de, após encerrada a fase de lances,
pleitear qualquer alteração.

5.15 -  A ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados no Termo de Referência,
necessários à execução satisfatória do objeto, não exime a licitante vencedora de executá-los dentro do preço
global da proposta apresentada, devendo seu orçamento ser elaborado levando em consideração que os
serviços objeto da presente licitação deverão ser entregues completos, mesmo quando não expressamente
indicados nas  especificações/planilhas,  ficando a cargo dela  a  previsão  de qualquer  serviço  ou material
necessário à conclusão da obra, não lhe cabendo pagamento por quaisquer acréscimos decorrentes.

6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A partir das 11 horas (horário de Brasília) terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando o
Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos no Edital.

6.2  -  A  desclassificação  de  proposta  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente
estas participarão da fase de lance.

6.4  -  Classificadas as  propostas,  o  Pregoeiro  dará  início  à  fase  competitiva,  quando então  as  licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.5 - Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, atentar para as informações e
recomendações efetuadas pelo pregoeiro, não cabendo alegações posteriores de desconhecimento.

7. DA ETAPA DE LANCES
7.1  -  Classificadas as  propostas,  o  pregoeiro  dará  início  à  fase  competitiva,  quando então  os  licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente
informada de seu registro e valor.
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7.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

7.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.

7.4  -  Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances de  mesmo valor,  prevalecendo aquele  que for  recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.5. A divisão do preço total ofertado pela quantidade do item, não poderá resultar em preço unitário
com dízima periódica, nem com mais de duas casas decimais após a vírgula.

7.6. Visando compatibilizar os preços finais ofertados com o sistema SIAFI, que não aceita mais de duas
casas decimais após a vírgula, serão considerados, para fins de julgamento, os valores unitários até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em
eventual contratação.  Dessa forma, caso ocorra essa situação, o pregoeiro estará autorizado a adjudicar
desprezando as terceiras e quartas casas decimais.

7.7 - Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

7.8 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo
dos atos realizados.
 
7.9 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

7.10 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da  inobservância  de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.11  -  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  efetuados,  sujeitando-se  a  proponente  desistente  às
penalidades especificadas em lei e neste Edital.

8. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES
8.1 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo
sistema  eletrônico  às  licitantes,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de  até  30  (trinta  minutos),
aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.

8.2 - Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar,  pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação;

8.3 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.4 - Caso não sejam apresentados novos lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
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8.5 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro anunciará a licitante responsável pelo menor preço, devendo
esta encaminhar, em campo próprio disponibilizado pelo sistema, ou por fax ou e-mail (cpl.ac@trf1.jus.br), no
prazo de até 2 horas (duas horas) após solicitação do Pregoeiro, prorrogável pelo mesmo período, a proposta
ajustada ao lance final ou negociação, para exame preliminar.

8.6 – Caso o prazo de envio da proposta ajustada previsto no subitem anterior se estenda além das 18 horas,
horário de Brasília, a sessão será suspensa, com reinício marcado para 11h30min do dia seguinte, horário de
Brasília, ou outro dia e horário designado, via sistema, pelo Pregoeiro.

8.7 – O pedido de prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deverá ser solicitado antes do término
do prazo inicial estabelecido pelo Pregoeiro, via sistema, ou na impossibilidade de uso desse canal, via fax,
ou e-mail, com as devidas justificativas por escrito, ficando a critério da Administração a sua aceitação, nas
hipóteses de caso fortuito e força maior.

9. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei Complementar
n. 123/2006 e fizerem jus aos benefícios,  deverão declarar, no ato de envio de sua proposta, em campo
próprio do sistema eletrônico, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido naquela Lei
Complementar.

9.2.  A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  que venha a ser  contratada para a prestação  dos
serviços não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas
no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.3 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, será adotado o seguinte procedimento:

a) a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada  poderá  apresentar
proposta de preço inferior àquela de menor preço;
b) não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do  subitem  anterior,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  se  enquadrem  na  hipótese  do
subitem 9.3, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 9.3, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) a microempresa ou empresa de pequeno porte  mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão;
e) na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da
licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o disposto no subitem 9.3 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição. 
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9.5 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

9.6 - Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante vencedor será
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.7 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública e implicará decadência do
direito à contratação.

9.8  –  Os  documentos  de  que  tratam  o  subitem  anterior  deverão  ser  enviados  em  campo  próprio
disponibilizado pelo Sistema Comprasnet, ou via fax ou em cópias digitalizadas (escaneadas) do original,
desde que encaminhados para o e-mail  cpl.ac@trf1.jus.br,  dentro do prazo estabelecido neste Edital. Em
caso de dúvida sobre a autenticidade do documento, o Pregoeiro poderá solicitar o envio dos documentos
originais.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1  -  Para  julgamento  será  adotado  o  critério dos menores  preços,  unitário  e  global,  desde  que
atendidas as especificações contidas neste Edital.

10.2 – Não serão aceitas propostas com preços, unitário e global,  superiores aos estimados pela
Administração no orçamento de referência.

10.3 -  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências  do presente edital,  forem
omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, que:

a) consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, apresentarem valores totais ou
unitários simbólicos, irrisórios com cotação de valor zero;
b) forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos.

10.4 - Encerrada a etapa de lances e ordenadas as ofertas pelo  critério de menores preços, unitário e
global, desde que iguais ou inferiores aos estimados pela Administração no orçamento de referência ,
o Pregoeiro examinará, imediatamente, a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito.

10.5 - Se a melhor oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências deste Edital.

10.6 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante
para que seja obtido melhor preço.

10.7 - Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor
estimado para a contratação.

10.8  -  Em  caso  de  divergência  entre  informações  contidas  em  documentação  impressa  e  na  proposta
específica, prevalecerão as da proposta.
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10.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

10.10 - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

10.11 - O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública do Pregão.

11.DA HABILITAÇÃO
11.1 - Para habilitação no presente Pregão serão exigidos:

I - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria da Receita Federal),  mediante Certidão Conjunta relativa a  Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União;
d) prova de regularidade para com a  Justiça do Trabalho,  mediante a  emissão de certidão
negativa de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

II - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS
a) Certidão de Registro e Quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA, pela empresa licitante;

b) Comprovação da existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil
comum, ou vínculo trabalhista, entre a empresa licitante e o responsável técnico pelos serviços;

c) Um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (ART ou CAT)  em nome da empresa ou do
responsável técnico (com vínculo com a empresa licitante), fornecidos por órgão da Administração
Pública ou entidade privada, devidamente registrados no CREA, que comprovem a capacidade para
a execução de serviços semelhante ao objeto desta licitação.

III - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DO CNJ N. 07/2005 E 156/2012
a) Declaração, conforme ANEXO VI do Edital, sob as penas da lei, de que não contratará, durante a
vigência  da  avença  decorrente  do  certame  licitatório,  empregados  que  sejam  cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de
cargo de direção e assessoramento ou de juízes vinculados à Justiça Federal – Seção Judiciária do
Estado do Acre, nos termos do art. 3º da Resolução n. 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça e,
ainda, que não tem entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício
de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução/CNJ n.
156, de 8 de agosto de 2012.

IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
a) declaração, mediante marcação em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da lei,
de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 e Lei
9.854/99.
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11.2 - As empresas interessadas em participar do certame não são obrigadas a vistoriar o local. No
entanto,  em  eventuais  demandas  futuras,  com  relação  a  qualquer  pleito,  não  poderá  alegar
desconhecimento  das  condições  locais  de  trabalho  e  posterior  discordância  nos  quantitativos
fornecidos pela contratante.

11.3 - Agendamentos serão marcados junto aos servidores Carlos Cabral  (68-3214-2011) ou Wanderley
Araújo (68-3214-2006/2001) ou no edifício-sede da Justiça Federal - Seção Judiciária do Acre, localizada na
Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69915-632, em Rio Branco/AC, no horário
comercial.

11.4  -  Devem  ser  observados  e  incluídos  na  planilha  de  custos  das  licitantes  os  serviços  que,
eventualmente, não estejam na planilha da CONTRATANTE ou na presente especificação técnica, mas que
sejam necessários à plena execução do objeto contratado.

11.5 - As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF – Sistema de Cadastro
Unificado  de  Fornecedores  serão  dispensadas  da  apresentação  de  documentos  que  se  encontram
disponíveis  neste  sistema,  relativos  à  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  qualificação  econômico-
financeira.

11.6 - Os documentos relativos aos requisitos não compreendidos no SICAF, deverão ser remetidos por fax
ou e-mail (este através de documentos assinados e digitalizados), no prazo máximo de 2 (duas) horas, após a
solicitação do pregoeiro, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas ao endereço
constante  neste  edital,  no prazo  máximo de 5  (cinco)  dias  úteis,  contados do encerramento da  Sessão
Pública.

11.7 - Os documentos solicitados neste item poderão ser enviados em cópias digitalizadas (escaneadas) do
original, desde que encaminhados para o e-mail cpl.ac@trf1.jus.br dentro do prazo estabelecido neste Edital.
Em caso de dúvida sobre autenticidade de documento, o Pregoeiro poderá solicitar o envio dos documentos
originais.

11.8 - Na impossibilidade da consulta ao  SICAF e à Justiça do Trabalho  a sessão será suspensa e as
licitantes serão intimadas da nova data e hora do seu prosseguimento.

11.9 - Havendo irregularidades no cadastramento no SICAF a licitante já cadastrada poderá encaminhar a
documentação atualizada, via fax ou e-mail, em até 60 (sessenta) minutos, após solicitação do Pregoeiro,
com posterior envio dos originais no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da etapa de lances.

11.10 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente ,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

11.11 -  Não serão  aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitações de documentos”  em substituição aos
comprovantes exigidos no presente Edital.

11.12 - A Administração poderá utilizar os sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para
comprovação da regularidade das licitantes.
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11.13 - Em nenhum caso será concedida prorrogação para a apresentação de documentos de habilitação que
não forem enviados no prazo estabelecido.

11.14 - Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa cadastrada no
SICAF.

11.15 - Os documentos solicitados para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade neles previstos.

11.16 - A não apresentação dos documentos de habilitação ou a apresentação incompleta sujeitará a licitante
às penalidades previstas neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO
12.1 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação e constatado o atendimento das exigências
fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

12.2 - A adjudicação será pelo menor preço global.

13. DA ENTREGA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA AJUSTADA
13.1 - A empresa vencedora deverá apresentar os documentos de habilitação relacionados no item 11, bem
como a propostas  ajustada ao valor  do  lance ou negociação,  acompanhada da  planilha orçamentária  e
demais anexos exigidos no item 5.2, em originais ou cópias autenticadas, em até 5 (cinco) dias úteis, contado
do final da sessão pública, no protocolo do Edifício-sede da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do
Acre.

13.2 - O licitante deverá utilizar o meio mais rápido para a apresentação dos documentos para fins de entrega
no protocolo da Seção Judiciária do Estado do Acre em até 5 (cinco) dias úteis.

13.3 - Os documentos solicitados neste item poderão ser enviados em cópias digitalizadas (escaneadas) do
original, desde que encaminhados para o e-mail cpl.ac@trf1.jus.br, dentro do prazo estabelecido neste Edital.
Em caso de dúvida sobre a autenticidade de documento, o Pregoeiro poderá solicitar o envio dos documentos
originais.

13.4 - A não apresentação dos documentos ou a apresentação incompleta sujeitará a licitante às penalidades
previstas nesse Edital.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 -  Declarada a vencedora,  qualquer  licitante  poderá,  durante a sessão pública,  de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

14.2 - O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro, durante a
sessão, na fase de habilitação.

14.3 - Será concedido à licitante o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação dos memoriais, os quais
deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo específico para esse fim no Sistema Comprasnet -
SIASG.  Os  demais  licitantes,  caso  haja  interesse,  poderão  apresentar  contrarrazões,  também por  meio
eletrônico, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.

14.4 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.
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14.5 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

14.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.7 - Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver sua
decisão.

14.8  -  Os autos  do processo  permanecerão com vista  franqueada aos interessados na sede da  Seção
Judiciária do Estado do Acre, localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia. CEP
69915-632 - Rio Branco/AC.

14.9 -  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,  a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

14.10 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo legal, não
revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o
instrumento  convocatório,  venha,  após  julgamento  desfavorável,  alegar  falhas  ou  irregularidades  que  o
viciariam.

14.11 -  A impugnação feita tempestivamente será decidida pelo Pregoeiro no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas.

15. DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS EDITALÍCIAS 
15.1 - Comete infração administrativa prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que: 

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/receber a Nota de Empenho, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

b) apresentar documentação falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento do certame;
e) não mantiver a proposta escrita ou lance, após a adjudicação;
f) cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo.

15.2  -  Pelo  cometimento  das  infrações  administrativas  descritas  acima,  será  aplicada  a  penalidade  de
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, juntamente com o
descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, conforme os seguintes
critérios de gradação das faltas:

a) por 1 (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar documentação
exigida no edital, ou ensejar o retardamento na assinatura do contrato;
b) por 2 (dois) anos: aquele que não assinar o contrato ou não aceitar/receber a Nota de Empenho;
c) por 3 (três) anos: aquele que não mantiver a proposta;
d) por  4  (quatro)  anos:  aquele  que  fizer  declaração  falsa,  apresentar  documentação  falsa  ou
cometer fraude fiscal; e
e) por 5 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nos subitens anteriores.

15.3  -  Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às  condições  de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
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da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15.4 - Além das penalidades previstas no subitem 15.2, o licitante/adjudicatário que cometer qualquer das
infrações discriminadas no subitem 15.1 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes multas, incidentes sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, nos
seguintes termos:

a) multa compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infrações a seguir: 
- aquele que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação exigida no edital;
não assinar o contrato, e não mantiver a proposta;
b) multa compensatória de 15% (quinze por cento) por cada uma das infrações a seguir: 
- aquele que fizer declaração falsa; apresentar documentação falsa; ou cometer fraude fiscal.

15.7 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.8 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

15.9 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
Contratado  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração ou cobrada judicialmente.

15.10  -  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  nesse  item  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/99.

15.11 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado os princípios
da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e interesse público.

15.12 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.13 - A empresa contratada que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do
objeto  deverá  apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente  comprovada,  acompanhada de  pedido  de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
das partes, e que altere fundamentalmente as condições contratuais,  bem como nos de impedimento de
execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecidos pela  Justiça Federal - Seção Judiciária do
Estado do Acre –, em documento contemporâneo à sua ocorrência.

15.14  -  A solicitação  de  prorrogação,  com indicação  do  novo  prazo,  deverá  ser  encaminhada à  Justiça
Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre,  até a data do vencimento do prazo de entrega inicialmente
estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1  -  A  critério  da  Justiça  Federal  –  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Acre  -  e  mediante  despacho
fundamentado da autoridade competente, a presente licitação poderá ser suspensa, transferida, revogada e
anulada no todo ou em parte, ter as quantidades de seu objeto diminuídas ou aumentadas, sem que, por
qualquer desses motivos, possam os licitantes reclamar direitos ou exigir indenizações.

16.2  -  As  decisões  do  pregoeiro  somente  serão  consideradas  definitivas  depois  de  homologadas  pela
autoridade competente da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre.
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16.3  -  É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  desta  licitação,  promover
diligências para esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente certame.

16.4 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

16.5 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem
proposta relativa ao presente Pregão Eletrônico.

16.6 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de
habilitação e classificação.

16.7 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação
dos trabalhos.

16.8 - As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser
dirigidas,  por escrito,  ao Pregoeiro mediante requerimento das empresas interessadas com antecedência
mínima de 2 (dois) dias úteis da data marcada para início da sessão do Pregão.

16.9 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-
se-ão à disposição de todos os interessados na Seção Judiciária, com a Equipe de Apoio ao Pregão. 

16.10 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver prévia
autorização da Administração da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre.

16.11 - Os originais das propostas e dos documentos de habilitação das empresas vencedoras deverão ser
encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do
Acre,  localizada  na  Alameda  Ministro  Miguel  Ferrante,  s/n,  Portal  da  Amazônia.  CEP 69915-632  -  Rio
Branco/AC, telefone (68) 3214-2000, fax (68) 3226-4492.

16.12 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre -, em Rio Branco/AC, para
dirimir questões oriundas desta licitação.

16.13  -  Informações  complementares  poderão  ser  obtidas  junto  à  Equipe  de  Apoio  ao  Pregoeiro  desta
Seccional,  no  horário  das  8  às  15  horas,  pelo  telefone  (68)  3214-2000,  3214-2114  ou  pelo  e-mail
cpl.ac@trf1.jus.br.  O  edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  no  endereço  eletrônico
www.jfac.jus.br.

Rio Branco/AC, 30 de setembro de 2019.

Arivaldo Chagas de Melo
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO N. --/2019

ANEXO I –   TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO:
1.1  –  Contratação  de  empresa  especializada  na  área  de  engenharia  para  prestação  de  serviços  de
revitalização da parte frontal do edifício-sede da Justiça federal – Seção Judiciária do Estado do Acre, com
fornecimento de materiais, conforme projetos arquitetônico e estrutural a serem oferecidos pela Contratante.
1.1.1  -  os  projetos  arquitetônico  e  estrutural  acima  referidos  foram  contratados  pela  Administração  em
procedimento  licitatório  anterior  e  são  assinados,  respectivamente,  pela  arquiteta  Hosana  Feijó  e  pelo
engenheiro  civil  Leandro  Costa  de  Lima,  o  qual,  também,  é  responsável  pela  elaboração  da  Planilha
Orçamentária (processo sei 0001067-58.2018.4.01.8001).

2. DA FINALIDADE:
2.1 – O objetivo da presente contratação é executar o projeto de revitalização/reorganização da parte frontal
do edifcio-sede, já aprovado pela Administração.

3. DA JUSTIFICATIVA:
3.1  –  Justifica-se  a  presente  contratação  pelos  seguintes  fatos:  em  comunicado  informal,  técnicos  da
Prefeitura informaram que o passeio em frente ao edifício-sede, assim como a guarita de controle de entrada
e saída de veículos estão em posição irregular, sugerindo a devida correção.
De outro lado, após a mudança de lay-out na área da recepção, objetivando assegurar maior segurança
interna aos frequentadores do prédio (servidores, magistrados, terceirizados, partes), o atendimento/recepção
localizado no hall dos elevadores foi transferido para a parte mais frontal do prédio. A partir daí, criaram-se
duas novas necessidades: construção de, pelo menos, dois banheiros na nova área de espera e replanejar a
utilização da área da antiga recepção.
Além disso,  por  solicitação  da  área  de  segurança,  visando obter  maior  controle  de  entrada  e  saída  de
pessoas, assim como criar mecanismos que garantam maior proteção às pessoas e às instalações físicas,
foram inseridos na presente contratação os gradis frontais, janelas com vidros especial na guarita, e controle
eletrônico de entrada e saída de pessoas e de veículos na via de acesso à garante e ao estacionamento
externo.
Em  decorrência  dessas  necessidades  ,  a  Administração  contratou  uma  empresa  especializada  para  a
elaboração dos respectivos projetos, os quais, já aprovados, seguem para execução através da presente
demanda..

4. DOS SERVIÇOS:
4.1 - os serviços a serem executados pela empresa Contratada estão devidamente planilhados e claramente
especificados nos projetos e planilhas a serem fornecidos pela Contratante, e estão assim constituídos:
a) mudança de posição da Guarita com a demolição da atual e construção de outra;
b) recomposição do passeio, corrigindo seu alinhamento para o padrão exigido pela Prefeitura de Rio Branco;
c) instalação de dois novos banheiros do tipo PCD – pessoa com deficiência (masculino e feminino), na nova
área  de  atendimento  ao  público  (os  vasos  sanitários  e  as  torneiras  das  pias  devem  conter  elementos
eletrônicos ou mecânicos para evitar desperdício de água (Lei 13.647/2018)
d) demolição parcial do balcão de recepção do hall  dos elevadores, para construção de uma jardineira e
instalação da Placa de Inauguração no local;
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e)  construção  de  marquise  metálica  sobre  área  de  controle  de  entrada  e  saída  de  veículos  (cancela
eletrônica);
f) fornecimento e instalação de controle eletrônico de entrada e saída de pessoas e veículos;
g) fornecimento e instalação de parede divisória com vidro temperado na área de atendimento ao público;
h) fornecimento e instalação de gradil frontal;
i)  Mudança da Placa de Identificação em concreto  armado (demolição),  localizadas na frente  do prédio,
passando a identificação para a fachada frontal de concreto armado, com letras metálicas (fornecimento e
instalação);
j) desvio na rede de esgoto, totalizando 35m de extensão.

4.1  –Todos os elementos  constantes  nos  desenhos,  planilha orçamentária  e  especificações deverão ser
executados. Os desenhos, planilha orçamentária e as especificações se completam e os seus conteúdos
valem isoladamente podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. A CONTRATADA
deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste somente de uma destas partes.

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1 – a empresa vencedora deverá executar os serviços na área do edifício-sede da Justiça Federal - Seção
Judiciária do Acre, localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69915-632,
em Rio Branco/AC.

6. DO PREÇO MÁXIMO:
6.1 – O valor dos serviços está orçado em R$ 321.526,16 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e vinte e
seis reais e dezesseis), conforme planilha orçamentária estimativa, baseada na tabela SINAPI 06/2019 –
desonerada, à disposição dos licitantes.
6.2. - O preço não deverá ultrapassar o valor orçado acima, conforme permitido no artigo 40, inciso X, da Lei
8666/93;

7. DOS MATERIAIS:
7.1 – Todos os materiais/equipamentos a serem utilizados devem ser novos, de primeira linha e primeiro uso
e, no que couber, será exigida a garantia mínima fornecida pelo fabricante;
7.2 – No caso das tintas, consideram-se de primeira linha aquelas do padrão Suvinil, Coral, Sherwin Williams,
em cor a ser definida em momento oportuno entre representantes da Contratante e da Contratada;
7.3  –  Serão  considerados  como  similares  os  materiais  que  apresentarem  as  mesmas  características  e
propriedades que aqueles especificados, cabendo à Contratada a prova das mesmas por instituição idônea;

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
8.1 - O contrato celebrado entre a Justiça Federal e a licitante vencedora terá vigência da data da assinatura
até trinta dias após o Recebimento Definitivo dos serviços.

9. DOS PRAZOS:
9.1 – prazo de entrega: a empresa vencedora deverá executar os serviços contratados no prazo máximo de
60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do respectivo contrato.
9.2 – prazo de execução dos serviços:
– 50 (cinquenta) dias para execução dos serviços;
– 05 (cinco) dias para Recebimento Provisório;
– 05 (cinco) dias para Recebimento Definitivo.

9.3  –  O  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO  do  objeto  contratado  será  feito  pelo  responsável  por  seu
acompanhamento  e  fiscalização  ou  por  comissão  designada,  mediante  termo  circunstanciado,  próprio,
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assinado pela comissão designada para este fim e pelo representante da Contratada, em até 05 (cinco) dias,
a  partir  da  comunicação  escrita  da  Contratada,  e  após a  verificação  de  que  os  serviços  se  encontram
acabados, sem nenhuma pendência;
9.4  –  O  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  será  feito  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade
competente,  mediante  termo  circunstanciado,  próprio,  assinado  pela  comissão  designada  e  pelo
representante da Contratada, em até 05 (cinco) dias após o recebimento provisório.
9.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos
serviços, nem a ética profissional pela execução deste Contrato.

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
10.1 - Os serviços serão recebidos pelo Núcleo de Administração de Serviços gerais – NUASG e Seção de
Planejamento e Acompanhamento de Obras – SEPOB, através de servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, após a execução e verificada sua qualidade, quantidade e conformidade com as
especificações do Edital.
10.2 - Os serviços/materiais serão recusados nos seguintes casos:
a) quando entregues com especificações diferentes das solicitadas;
b) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação;
c) quando se comprovarem de reaproveitamento, de segunda linha ou qualidade inferior;
d)  quando  os  serviços  não  forem  executados  em  conformidade  com  o  contratado,  sem  o  prévio
consentimento da Contratante.
10.3  -  A  Licitante  vencedora  deverá  providenciar  a  substituição  do  material/equipamento/serviço
eventualmente recusado imediatamente à comunicação feita pela Contratante, ainda que tal solicitação seja
feita de maneira informal.
10.4  -  Os  materiais/equipamentos  utilizados  deverão  ser  novos,  de  primeiro  uso,  originais  e  estar
devidamente  acondicionados  em  embalagem  lacrada  e  fechada  de  fábrica,  além  de  revestirem-se  das
características e especificações contidas neste Termo de referência e na proposta vencedora.

11. DOS PERÍODOS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS
11.1 - A garantia exigida pelos serviços/materiais fornecidos e executados pela Contratada será conforme
abaixo:
a) cinco anos para serviços de engenharia, na forma da Lei, a partir do recebimento definitivo;
b) seis meses para pintura externa;
c) um ano para pintura interna;
d) para materiais e equipamentos: será exigida a mesma garantia do fabricante;
e) a garantia não cobre mau uso ou danos praticados por terceiros.

12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
12.1 - Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
comprovante da garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, a qual, a critério da licitante,
se fará mediante uma das seguintes modalidades:
a)  caução em dinheiro  ou em títulos da dívida pública,  devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural,  mediante  registro  em sistema centralizado de liquidação e de custódia  autorizado pelo  Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.

12.2 – a garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica, com
correção monetária, em favor do Contratado, com movimentação exclusivamente sujeita à previa autorização
formal da Contratada;
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12.3 - Nos casos das modalidades “b” ou “c”, a validade mínima da garantia deverá cobrir o prazo de vigência
contratual de sessenta dias, e vir acompanhada de documentos que atestem o poder de representação do
signatário da apólice ou carta-fiança;
12.4 - A garantia, em qualquer modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a)  prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não  adimplemento  das  demais
obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
d) cobertura trabalhista e previdenciária.

12.5 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nos itens
A, B , C e D, acima.

13. DO PAGAMENTO:
13.1 - Os serviços efetivamente executados e aceitos pela Contratante serão pagos em duas medições,
sendo uma com 30 (trinta) dias após o início e, outra, após o Recebimento Definitivo.
13.2 – Para fins de pagamento, a empresa contratada apresentará a Nota Fiscal para liquidação da despesa
pela Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre, que ocorrerá através de Ordem Bancária creditada
na conta-corrente da empresa no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento e respectivo
atesto da Nota Fiscal.
13.3 - Na Nota Fiscal apresentada deverá constar o nome e o número do banco, o nome, o número da
agência e o número da conta-corrente da empresa.
13.4 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo
de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.
13.5 - Serão retidos no ato do pagamento os valores relativos aos Tributos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP, etc.), salvo se a empresa apresentar prova de opção pelo SIMPLES.
13.6 - Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido no subitem 15.1, será devido à Contratada
atualização monetária de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a
data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.
13.7  -  Havendo erro  na  Nota  Fiscal,  ou  outra  circunstância  que  desaprove  a  liquidação  da  despesa,  o
pagamento será sustado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre.
13.8  -  A Justiça  Federal  -  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Acre  reserva-se  ao  direito  de  não  efetuar  o
pagamento se, no ato de aceitação dos materiais/serviços, estes não estiverem de acordo com as condições
pactuadas, sem constituir-se em mora por esta decisão.
13.9  -  Como condição para efetivação do pagamento será exigida a  regularidade fiscal  e  trabalhista  da
empresa contratada, comprovada pela validade dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito - CND para com a Previdência Social;
b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal do
Brasil;
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943.

13.10 - A Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre deduzirá do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela empresa contratada, além de quaisquer
despesas ou danos, efetuados por seus empregados, após o devido processo administrativo.
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14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, no
Programa de Trabalho n. 85314 - MDI e Elemento de Despesa n. 339039.

15. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
15.1 – São obrigações e responsabilidades da empresa Contratada:
a) fornecer os serviços/materiais de acordo com as condições estipuladas em sua proposta e neste Termo de
Referência;
b)  substituir,  no prazo máximo de 05 (cinco)  dias corridos,  a contar  da solicitação,  os materiais/serviços
fornecidos  em  desconformidade  com  as  especificações  e  quantitativos  constantes  nesse  Termo  de
Referência;
c) responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes legais;
d) garantir a validade dos materiais empregados/serviços, pelo prazo constante na sua proposta, a contar da
data de entrega/recebimento definitivo;
e) manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
f) antes de adquirir o material para a execução dos serviços, apresentá-lo à fiscalização para apreciação e
análise, por meio de amostra múltipla quando possivel, em tempo hábil para que, caso a utilização do mesmo
seja  vetada,  sua  reposição  não  venha  a  afetar  o  prazo  estabelecido.  As  despesas  decorrentes  de  tal
providência correrão por conta da Contratada. Não serão aceitos materiais de segunda linha;
g) NÃO SUBCONTRATAR no todo os serviços contratados. Só é admitida a subcontratação parcial e, ainda
assim, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral do objeto por
parte da contratada, e que haja autorização formal do contratante;
h) responsabilizar-se pela ART de execução dos serviços junto ao CREA/AC;
i) responsabilizar-se por todas as despesas legais, tais como: emolumentos, taxas eventuais e registro nos
Órgãos  competentes,  impostos  federais,  estaduais  ou  municipais,  bem  como  taxa  de  seguro,
responsabilidade civil,  assim como por eventuais multas a ela impostas pelo Poder Público e Órgãos da
Fiscalização, decorrentes de transgressões cometidas ao desenvolver os serviços contratados;
j)  os  serviços  deverão  ser  dirigidos  por  encarregado  da  Contratada,  funcionário  desta,  o  qual  ficará
responsável pelos operários e será, à exceção dos Titulares da Contratada, a única pessoa autorizada a
estabelecer contatos formais com a Fiscalização;
k) responsabilizar-se pela guarda dos materiais;
l) fornecer máquinas, andaimes, escadas e ferramentas, assim como propiciar a todos os seus funcionários
atuantes em serviços relacionados ao objeto desta Licitação, o atendimento das medidas preventivas de
Segurança  do  Trabalho,  conforme  NR-6,  NR-8  e  NR-18,  sob  pena  de  suspensão  dos  serviços  pela
Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas.
m) apresentar nota-fiscal/fatura dos serviços realizados;
n) cumprir com todas as suas responsabilidades decorrentes da aceitação contratual acerca do objeto do
presente procedimento, inclusive prazo de execução.
o)  apresentar  planilha  de  preços,  planilha  de  composição  de  preço  unitário  (composição  de  cada  item
contratado) e planilha de composição do BDI;
p) manter Diário de Obra no canteiro, atualizado;
q) em caso de alteração no projeto original, a Contratada ficará responsável pela elaboração do projeto “As
Built”, mediante prévia autorização do autor do projeto original.;
r) o pagamento da última medição fica condicionado à entrega do projeto “as built”;
s) observar a legislação vigente, no que couber em sua área de atuação, inclusive a Instrução Normativa N.
06, de 05/08/18, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que “dispõe sobre cláusulas
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assecuratórias  de  direitos  trabalhistas  quando  da  execução  indireta  de  obras  públicas,  no  âmbito  da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional”;
t) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de
acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e
movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o
processo de sua utilização;
u) A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista,
previdenciária,  tributária,  fiscal,  securitária,  comercial,  civil  e  criminal,  que  se  relacionem  direta  ou
indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos

16. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
16.1 – a Contratante obriga-se a:
a) efetuar o pagamento devido, de acordo com os termos contratuais.
b)  Prestar  as  informações  e  esclarecimentos  atinentes  ao  objeto,  que  venham  a  ser  solicitadas  pela
Contratada;
c)  Rejeitar,  no todo  ou em parte,  os serviços/materiais  entregues em desacordo com as especificações
descritas neste Termo de referência;
d) garantir a proteção dos serviços executados contra atos de vandalismo ou de ações que possam contribuir
para danificar o produto entregue pela Contratada;
e) fiscalizar a execução do Contrato, de forma que o objeto contratado seja concluído de acordo com a boa
técnica e o produto final esteja em conformidade com o projeto proposto.

17. DAS PENALIDADES:
17.1 – Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002, a Contratada
que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
c) Fraudar a execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo durante a execução do contrato;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

17.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, bem como pelas demais infrações previstas no
subitem anterior, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções:
a)  Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  contratuais
consideradas infrações leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
objeto contratado.
b) Multa de:
I - 0,25% por dia sobre o valor total contratado em caso de atraso na entrega do objeto ou prestação do
serviço, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no
caso de entrega/execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
II  -  1%  (um  por  cento)  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  total  contratado,  em  caso  de  atraso  na
entrega/execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
III - 1% (um por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o total contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;
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IV - 0,07% (sete centésimos por cento)  do valor total  do contrato por dia de atraso na apresentação de
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração a promover a rescisão do contrato.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo  não  superior  a  2  (dois)  anos  em  caso  de  infrações  médias,  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretem prejuízo significativo à Administração e, também, desde que não seja o caso de aplicação da
penalidade  de  declaração  de  inidoneidade,  assim  consideradas:  a)  inexecução  total  do  contrato;  b)
retardamento  da  execução  do  objeto  contratual;  c)  fraude  na  execução  do  contrato;  d)  comportamento
inidôneo durante a execução do contrato; e) cometimento de fraude fiscal; e f) não manutenção da proposta.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em casos de infrações
consideradas graves, entendendo-se como tais as que o infrator tenha agido de má-fé, tenha se beneficiado
diretamente  da  infração  cometida  e,  ainda,  tenha  causado  prejuízo  significativo  à  Administração.  Essa
penalidade subsistirá enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base na letra anterior.

17.3 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
17.4 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
17.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
Contratado  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração ou cobrada judicialmente.
17.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas nesse item realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666/93, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/99.
17.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado os princípios
da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e interesse público.
17.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.9 - A empresa contratada que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do
objeto  deverá  apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente  comprovada,  acompanhada de  pedido  de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
das partes, e que altere fundamentalmente as condições contratuais,  bem como nos de impedimento de
execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecidos pela Justiça Federal - Seção Judiciária do
Estado do Acre –, em documento contemporâneo à sua ocorrência.
17.10  -  A solicitação  de  prorrogação,  com indicação  do  novo  prazo,  deverá  ser  encaminhada à  Justiça
Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre, até a data do vencimento do prazo de entrega inicialmente
estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação.

18. DA CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA:
18.1 – será exigida da licitante os seguintes comprovantes de Qualificação Técnica:
Apresentação de Certidão de Registro e Quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA;
Comprovação da existência de contrato de prestação de serviços, ou vínculo trabalhista entre a empresa
licitante e o responsável técnico pelos serviços;
Atestados de capacidade técnica (ART ou CAT)  em nome da empresa ou do responsável  técnico (com
vínculo  com  a  empresa  licitante),  fornecidos  por  órgão  da  Administração  Pública  ou  entidade  privada,
devidamente registrado no CREA, que comprovem a capacidade para a execução de serviços semelhantes
ao objeto desta licitação.
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19. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1 - Nos termos do art. 3º da Lei n. 8.666/1993, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável foi
incluída como mais um princípio da licitação a ser atendido, sempre que possível, nas contratações públicas.
Conforme estabelecido no Decreto n. 7.746/2012, que regulamentou o tema, “a administração pública federal
direta,  autárquica  e  fundacional  e  as  empresas  estatais  dependentes  poderão  adquirir  bens  e  contratar
serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento
convocatório...”,  desde que não restrinja o caráter competitivo do certame, podendo ser veiculados como
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada (arts. 2º e 3º). Outro instrumento que serve
de orientação para indicar critérios de sustentabilidade nas contratações públicas é a Instrução Normativa-IN
n. 01/2010, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG.
19.2 - A respeito da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental, o do Tribunal de Contas da União-TCU
recomenda que:

[...] 1.5.1.1. no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional,
tanto em face do disposto no art. 3º da Lei 8.666/93, quanto da IN/MPOG 1, de 19/1/2010,
as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão
conter  critérios  de  sustentabilidade  ambiental,  atentando-se  para  os  processos  de
extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram
origem aos bens ou serviços a serem contratados;” (Acórdão nº 2.380/2012 - 2ª Câmara).
Por  outro  lado,  admite  que  “[...]  a  adoção  dessas  restrições  ambientais  deve  se  dar
paulatinamente, de forma que os agentes do mercado possam se adaptar a essas novas
exigências antes delas vigorarem plenamente. Caso contrário,  estar-se-ia criando uma
reserva  de  mercado  para  as  poucas  empresas  que  cumprirem  de  antemão  essas
exigências, implicando violação ao princípio constitucional da livre concorrência, maiores
custos  e  reduzidas  ofertas  de  produtos”  (grifou-se)  (Decisão  Monocrática  n.  TC-
003.405/2010-9, rel. Min. Benjamin Zymler, 24.02.2010).

19.3 - Assim, buscando atender aos normativos acima mencionados e a orientação do TCU, com o devido
cuidado  de  não  restringir  o  caráter  competitivo  do  certame,  foi  possível  estabelecer  critérios  de
sustentabilidade ambiental, veiculando-os como obrigações da contratada, a seguir:
a)  responder  por  todo o ônus e  obrigações concernentes  à  legislação social,  trabalhista,  previdenciária,
tributária, fiscal,  securitária,  comercial,  civil  e criminal,  que se relacionem direta ou indiretamente com os
serviços,  inclusive  no  tocante  a  seus  empregados,  prepostos  e  terceiros,  respondendo,  também,  por
eventuais danos causados por seus empregados diretamente à Administração ou a terceiros;
b) atender as medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de
suspensão dos serviços pela  Fiscalização,  durante o prazo de execução,  em caso de não cumprimento
dessas medidas;
c)  considerar,  juntamente  com  o  que  se  estipula  neste  documento,  todas  as  normas  publicadas  pela
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT,  compreendendo,  principalmente  no  que  concerne  a
Normas de Execução de Serviços e/ou Obras.

19.4 - Além disso, a Contratada deverá orientar seus funcionários no sentido de manter especial atenção ,
dentro  dos  limites  impostos  pela  própria  execução  dos  serviços,  na  preservação  de  mudas  e  árvores
existentes no local e na utilização de materiais recicláveis/reutilizáveis tanto nas atividades laborais como em
outras ações cotidianas como beber e comer.
19.5 – A contratada deverá executar os serviços fazendo uso de insumos, materiais, equipamentos, técnicas,
práticas e destinação de resíduos ambientalmente adequados, ecoeficientes, bem como a exigência de que
os insumos e/ou materiais a serem empregados deverão estar acompanhados de certificação ou documento
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expedido pelos órgãos competentes indicando que são provenientes de fabricantes, fornecedores ou jazidas
legalmente estabelecidos, no que couber.

20. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO:
20.1  -  A Lei  n.  8.666/93,  em seu  artigo  33,  concede à  Administração  a discricionariedade de  admitir  a
participação de consórcios.
20.2 - Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da União – TCU - entende que o juízo acerca da admissão
ou não de empresas consorciadas na licitação dependerá de cada caso concreto. Isto porque a formação de
consórcio tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra
forma,  não participariam do certame),  quanto a cerceá-la  (associação de empresas que,  caso contrário,
concorreriam entre si).
20.3 – Os diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema, notadamente os Acórdãos n. n.
22/2003  –  Plenário;  n.  1.094/2004  –  Plenário  e  n.  2.295/2005  –  Plenário,  invariavelmente,  chegam  às
seguintes conclusões que servem de norte para a presente contratação:
I – O art. 33 da Lei 8.666/93 deixa à discricionariedade do gestor a decisão de admitir, ou não, a participação
de empresas organizadas em consórcio na licitação;
II – A escolha no sentido de admitir, ou não, a participação de empresas organizadas em consórcio deve ser
verificada caso a caso;
III – Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a formação de consórcio pode
ensejar redução no caráter competitivo, pois facilitaria que empresas, que seriam naturalmente competidoras
entre si, acordassem para participar da licitação;
IV - A participação de consórcios, dada a transitoriedade que lhe é peculiar, mostra-se mais apropriada para a
consecução de objeto certo e determinado no tempo, que envolva alta complexidade técnica e grande vulto
financeiro, de forma que as empresas, isoladamente, não teriam capacidade técnica de executá-lo, a exemplo
das grandes obras que demandam tecnologia sofisticada e restrita.

20.4 - Diante de todo o exposto, optamos pela não permissão de participação de empresas reunidas em
consórcio, consoante os motivos a seguir expostos:
I  -  O  objeto  da  presente  contratação  não  envolve  bens  e  serviços  de  alta  complexidade  técnica  nem
apresenta grande vulto financeiro;
II  -  Deve-se  primar,  no  presente  caso,  pela  ampla  competitividade  como forma de  garantir  a  aquisição
pretendida  e  a  admissão  de  empresas  em consórcio,  dada  a  simplicidade  do  objeto,  poderá  cercear  a
concorrência;
III  -  A vedação quanto à  participação de consórcio de empresas na presente contratação não limitará  a
competitividade,  pois  o  objeto  consiste  na  aquisição  de  bens/serviços  comuns,  não  sendo apropriada  a
exigência de formação de consórcio para essa finalidade;
IV - Uma análise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo conseguem fornecer o
objeto do presente termo, sem a necessidade de formação de consórcio.

21. DA VISITA TÉCNICA:
21.1 – As empresas interessadas em participar do certame não são obrigadas a vistoriar o local. No entanto,
em eventuais demandas futuras, com relação a qualquer pleito,  não poderá alegar desconhecimento das
condições locais de trabalho e posterior discordância nos quantitativos fornecidos pela contratante.
21.2  – agendamentos serão marcados junto  aos servidores Carlos Cabral  (68-3214-2198)  ou Wanderley
Araújo (68-3214-2006/2001) ou no edifício-sede da Justiça Federal - Seção Judiciária do Acre, localizada na
Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69915-632, em Rio Branco/AC, no horário
comercial.

22. DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:
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22.1 – As instalações provisórias, ferramentas, máquinas e equipamentos de uso no local da prestação dos
serviços, incluídos os equipamentos de proteção individual, serão dimensionados, especificados e fornecidos
pela Contratada de acordo com o seu plano de execução, observadas as especificações estabelecidas e os
limites mínimos configurados na planilha original da Contratante.

23. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:
23.1 – de acordo com orientação do TCU, "...os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI,
por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado,
não devendo ser repassado à contratante."

24 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:
a) Os serviços serão realizados em rígida observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes,
bem como em estrita  obediência  às  prescrições  e  exigências  contidas  nos  memoriais,  que  serão  parte
integrante do contrato a ser celebrado;
b) Durante a execução dos serviços, se houver a necessidade de modificar algum detalhe do projeto, a
CONTRATADA deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a FISCALIZAÇÃO expondo seu parecer
técnico sobre o assunto;
c) Para  execução  do  projeto  executivo,  a  CONTRATADA procederá  à  aferição  das  dimensões,  dos
alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições
encontradas no local, de forma a evitar futuros problemas;
d) Para efeito da interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que a
CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO sobre quaisquer divergências entre a planilha, o caderno
de especificações e as pranchas de desenho, ficando a FISCALIZAÇÃO incumbida de dirimir a dúvida;
e) As  dúvidas,  relativas  ao  Projeto,  observadas  neste  Edital  ou  levantadas  durante  a  execução  dos
serviços, serão encaminhadas ao autor do projeto, sendo o mesmo incumbido de realizar os esclarecimentos
necessários para dirimir as dúvidas eventualmente apresentadas e não resolvidas pela fiscalização:
f) Havendo  discrepância  entre  as  reais  condições  existentes  no  local  e  os  elementos  do  projeto,  a
ocorrência  será  objeto  de  comunicação,  por  escrito,  à  FISCALIZAÇÃO,  a  quem  competirá  deliberar  a
respeito.
g) A CONTRATADA deverá manter o Diário de Obra sempre atualizado e apresentá-lo à Fiscalização da
Contratante sempre que solicitado;
h) O pedido de similaridade de material será possível, desde que solicitado por escrito pela Contratada, em
tempo hábil, acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja, amostras,
catálogos com especificações técnicas  dos  materiais,  seus  componentes,  seu  sistema e sua tecnologia,
relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações, para que a Contratante se
manifeste a respeito, emitindo autorização expressa.
i) Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto deve
obedecer ao prescrito no parágrafo anterior.
j) As  amostras  dos  materiais  a  serem  utilizados  serão  submetidas  previamente  à  aprovação  da
FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização.
k) Todos  os  elementos  constantes  nos  desenhos,  planilha  orçamentária  e  especificações  deverão  ser
executados. Os desenhos, planilha orçamentária e as especificações se completam e os seus conteúdos
valem isoladamente podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. A CONTRATADA
deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste somente de uma destas partes.
l) Todos  os  elementos  constantes  nos  desenhos  fazem  parte  da  Empreitada  e  serão  considerados
incluídos ainda que não constem no caderno da proposta da Contratada por qualquer motivo que seja.
m) Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, contudo,
deverá ser sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.
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n) Em caso de divergências entre as informações dos desenhos e das especificações, predominarão as
especificações e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerão os de maior escala.
o) A contratada não precisará construir  banheiros para seus funcionários,  pois a fiscalização destinará
espaço no subsolo da edificação para esse fim.
p) Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no
DOU de 06.07.78 (suplemento) e demais normas reguladoras sobre o tema.
q) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos
pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas,
em cada caso.
r) A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for
necessário para a perfeita execução dos serviços.
s) Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.
t) Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora
NR-18: capacetes de segurança,  protetores faciais,  óculos de segurança, protetores,  luvas e mangas de
proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de segurança, e outros que se fizerem necessários;
u) O canteiro será supervisionado por engenheiro não residente, devidamente inscrito no CREA - Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
v) Será  devidamente  comprovada  pela  CONTRATADA a  experiência  profissional  do  seu  engenheiro,
adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes à contratada;
w) A FISCALIZAÇÃO  poderá  vir  a  exigir  da  CONTRATADA a  substituição  do  engenheiro,  desde  que
verifique  falhas  que  comprometam a  estabilidade  e  a  qualidade  do  empreendimento,  inobservância  dos
respectivos projetos e das especificações, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem
prorrogação do prazo final dos serviços;
x) Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através do
engenheiro.
y) O dimensionamento da equipe de auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de
construção e trabalho previamente estabelecido;
z) A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de
conduta nocivos à boa administração do canteiro;
aa) A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48 h após a comunicação, por escrito,
da FISCALIZAÇÃO.
ab) A  CONTRATADA  cuidará  para  que  todas  as  partes  do  canteiro  permaneçam  sempre  limpas  e
arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.
ac) A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA, às suas
custas, em horário previamente definido pela Fiscalização.
ad) Todos  os  serviços  serão  executados  com  equipamentos  que  garantam  perfeita  segurança  no
desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.
ae) O entulho deverá ser transportado e depositado em containers, cuja localização será estabelecida pela
FISCALIZAÇÃO.
af) Todos os elementos construtivos removidos serão devidamente transportados para áreas aprovadas
pela Prefeitura de Rio Branco.
ag) A contratada deverá executar  todo e qualquer serviço de demolição, limpeza e retiradas que sejam
necessárias para viabilizar a execução plena dos serviços;
ah) A  CONTRATADA  deverá  providenciar  limpeza  durante  todo  o  período  do  contrato  e,  ao  final,
providenciará a limpeza geral da obra
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ai) A coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade do proponente, não lhe
sendo admitida à arguição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor
global proposto;
aj) Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente, e não podendo ser
superiores à mediana SINAPI (junho de 2019). Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas:
código SINAPI, item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário, custo com BDI e custo total;
ak) Os  quantitativos  envolvidos  neste  projeto  podem  ser  levantados  através  das  pranchas  anexas  ou
encontram-se  mencionados  ao  longo  do  corpo  das  especificações.  Demais  itens  fornecidos  apenas em
orçamento devem ser considerados como meramente informativos, devendo cada licitante avaliar e adotar os
seus próprios quantitativos segundo sua própria metodologia;
al) A ausência, na Planilha Orçamentária de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários a
execução satisfatória do objeto,  não exime o licitante de executá-la dentro do preço global  da proposta,
devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto da licitação,
deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a
cargo  do  licitante  a  previsão  de  qualquer  serviço  ou  material  necessário,  não  lhe  cabendo  quaisquer
acréscimos de pagamento decorrente.
am) Sobre a garantia e segurança dos serviços a serem contratados/executados, o presente contrato se rege
por todo o arcabouço legal disponível na legislação atual.

25. DO FORO
25.1 - Fica eleito pelas partes o Foro Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre, localizada em Rio
Branco/AC, para dirimir quaisquer questões oriundas do futuro acordo.



 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

1.1 Introdução 

O presente projeto será executado na Sede do Tribunal Regional Federal da 1º Região – 

Seção Judiciária do Estado do Acre, no endereço Rua Ministro Ilmar Nascimento Galvão. 

Os itens que serão executados em sequência lógica de execução, serão; 

- Mudança de posição da guarita e da Placa de Identificação em concreto armado, 

localizadas na frente do prédio, com recomposição do passeio, corrigindo seu alinhamento 

para o padrão exigido pela Prefeitura de Rio Branco; b) apresentar solução técnica para 

instalação de dois banheiros do tipo PCD – pessoa com deficiência (masculino e feminino), 

na nova área de atendimento ao público; 

- Solução técnica para melhor aproveitamento do hall principal, que ficou descaracterizado 

após a mudança da recepção para a parte frontal do prédio. 

- Inserir um cercamento na fachada principal da edificação.  

- Inserir placa de nomeação no hall principal junto ao jardim que será proposto. 

Os desenhos constituintes do projeto em ordem; 

- Implantação – Reforma passeio público 

- Planta Baixa Térreo – Instalação de dois PCD 

- Corte G – PCD 

- Corte F – PCD 

- Detalhe 05 – Placa de nomeação em ACM 

- Corte B – Grade, portão e rampa 

- Corte A – Grade, portão e rampa 

- Detalhe 03 – Planta Baixa Marquise 

- Fachada Frontal Marquise 

- Fachada lateral direita Marquise 

-Fachada lateral esquerda Marquise 

- Detalhe 02 – Planta Baixa Guarita 



 

 

- Corte C – Guarita 

-Fachada Posterior – Guarita 

-Fachada Frontal - Guarita 

-Fachada lateral esquerda – Guarita  

-Fachada lateral direita – Guarita 

- Planta baixa – Jardineira e Placa de nomeação 

- Fachada Jardineira Lateral 

- Fachada Jardineira Frontal 

- Detalhe 06 – Jardineira 

- Detalhe 01 – Cancela 

- Corte E – Cancela 

- Detalhe Letreiro 

- Detalhe 04 – Grade  

 

2.2 Descrição e Especificação dos Serviços 

Foram elaboradas propostas condizentes com o que foi pedido no termo de referência 

disponibilizado pela Justiça Federal.  

Para  recomposição do passeio público, que será alargado em 50cm, foi proposta a 

demolição da atual guarita e da placa de identificação em concreto armado. Será 

construída nova guarita, num ponto mais recuado, sobre a atual pista de rolagem para 

acesso ao estacionamento.  

Em substituição à placa de identificação será instalado letreiro em aço inox na fachada 

principal do edifício, conforme medidas e modelo apresentados no projeto. 

O balcão de recepção do hall de entrada será substituído por uma jardineira, que fará 

composição do ambiente com uma  placa de nomeação (placa de inauguração do prédio), 

confeccionada em ACM. 

Para melhorar o ambiente e controle de pessoas na nova área de atendimento, será 

construída uma divisória em vidro temperado10mm, porta com abertura e fechamento 

automáticos e, ainda,  dois banheiros tipo PCD (masculino e feminino), com paredes tipo 

drywall, em gesso acartonado, conforme projeto.  

 

2.2.2  Escavações 

Os trabalhos de escavação da obra serão realizados de forma manual nas dimensões 

previstas em projeto estrutural e com folga suficiente para execução dos trabalhos. 

Serão realizados com a adoção de todas as providências para evitar a instabilidade dos 

taludes e sempre que necessário, as cavas serão convenientemente escoradas, 

observando-se todos os procedimentos necessários à segurança dos operários. 



 

 

As áreas de escavação, após a realização dos serviços, serão limpas e desimpedidas, 

procedendo-se a retirada dos materiais imprestáveis para reaterro ou aterro, a critério 

da fiscalização. 

 

2.2.3  Estrutura 

Atenderá as especificações do projeto das estruturas. 

 

2.2.4  Alvenaria 

A alvenaria será executada em blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 

9cm), para a edificação da guarita e passeio público. O assentado será em argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm. Serão 

obedecidos rigorosamente as dimensões e alinhamentos determinados no projeto e 

dentro dos padrões técnicos desenvolvidos pela Empresa, que garantam rapidez, 

economia e segurança na construção. Será realizado rígido controle sobre a argamassa 

a ser utilizada, quanto a composição do traço, qualidade dos agregados utilizados e do 

teor de água. 

O assentamento dos tijolos será feito em fiadas desencontrado e nivelado formando 

painéis aprumados e planos. A argamassa de assentamento deverá preencher 

totalmente os espaços entre tijolos evitando- se juntas abertas. Para perfeita aderência 

entre as superfícies de concreto, serão executados chapiscos sobre alvenaria (com 

presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 

 

2.2.5  Vergas 

Os vãos de portas e janelas, serão encimados por vergas de concreto armado moldada 

in loco de seção conveniente para vencê-los, com comprimento ultrapassando 30% do 

vão e distribuído igualmente entre apoios. 

 

2.2.6  Telhados 

A execução da cobertura da guarita, obedecerá aos desenhos de detalhes fornecidos, 

que será uma laje com tubo de queda para escoamento das águas. 

 

2.2.7    Impermeabilzação 

A impermeabilização de fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e demais 

estruturas em contato com o solo serão executado por pessoal especializado, 



 

 

obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, em especial a NB - 279/75, com 

emulsão asfáltica a base d'agua. 

Paredes externas seguirão o mesmo rigor de qualidade anteriormente especificadas e 

sua aplicação será em IGOLFLEX fachadas. 

Os materiais a serem utilizados serão de 1ª qualidade, de forma a manter uma 

perfeita estanqueidade.



 

 

 

2.2.8  Esquadrias 

As portas e todas as demais esquadrias da guarita obedecerão rigorosamente às 

indicações dos respectivos desenhos e detalhes. 

Porta internas em madeira compensada lisa e com vidro blindado, revestida com 

laminado melamínico – incluso aduela, alisar, dobradiça, requadro em alumínio e 

fechadura externa padrão médio e respectivo kit quando as mesmas forem com 

abertura deslizantes. 

Esquadria de alumínio (pintura branco brilhante). 

Para as Janelas e porta da guarita será utilizado vidro BLINDADO, para melhor 

segurança.  

Para as portas dos PCD, será em madeira. 

 

2.2.9 – Divisórias internas 

Para as divisórias dos PCD será utilizado placas em Drywall – Gesso, em toda divisão 

dos banheiros conforme especificado em projeto. Será utilizado revestimento Glacial 

Snow de 33x60 para as parede dos banheiros. 

Para a divisão do atendimento, será utilizado como divisória de 3,83x2,67 vidro 

temperado fumê de 8mm, conforme especificado no projeto, com estrutura metálica 

chumbada na laje e porta automática de abrir. 

 

2.2.10 Passeio Público 

Será acrescido 0,50m ao passeio público existente de 1,00m ficando 1,50m, em alvenaria 

de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), e 

respectiva estruturação em concreto. Sendo necessário ainda serviço de 

emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l e 

aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. E uma laje sendo rampa 

junto ao passeio público, conforme o projeto. 

 

2.2.11 Placa de nomeação 

A placa de nomeação que será posta no hall principal junto a jardineira proposta, será 

feita em ACM Cinza metálico, seguindo orientações dos profissionais que executarão. 

 



 

 

2.2.12 Muro e fechamento externo 

Grade e portões vertical em barra chata com pintura branco brilhante. Mureta frontal em 

alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), 

e respectiva estruturação em concreto. Sendo necessário ainda serviço de 

emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l e 

aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. A mureta externa será 

implantada como fechamento com altura de 20 cm para posterior assentamento das 

grades. 

 

2.2.13    Massa Única 

O de serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em 

betoneira de 400l, paredes internas só será iniciada após completa pega da argamassa 

das alvenarias e chapiscos. A massa única de cada pano de parede só será iniciada 

depois de embutidas todas as canalizações que devam passar por ela. 

Antes da aplicação da massa única, a superfície será abundantemente molhada. As 

massas únicas serão fortemente comprimidas contra as superfícies e apresentarão 

parâmetro áspero, quando da colocação de cerâmica ou azulejo, de forma a facilitar 

a aderência. A espessura da massa única será de 15mm, o traço será de 1:4 com 

adição de 100Kg de cimento/m3 de argamassa.



 

 

2.2.13 Contra Piso de Tijolos Maciços 

Será aplicado em toda área onde houver contato do piso com o terreno será rejuntada 

com argamassa no traço 1:4. 

 

2.2.14  Piso 

Os revestimentos cerâmicos para piso da guarita serão com placas tipo porcelanato 

esmaltado de dimensões 62x62 da embramaco remetendo ao cimento queimado.  

 

2.2.15 Detalhes de fachada 

 Será inserido na fachada, letreiro em aço inox conforme especificação no projeto. 

 

2.2.15  Pinturas 

As superfícies de massa únicas a serem pintadas consistirão, apenas, no lixamento 

leve, com a finalidade de remover grãos de areia soltos e posteriormente espanados. 

Os materiais empregados serão de boa qualidade e sua aplicação seguirá as 

seguintes definições e respectivas prescrições dos fabricantes. Aplicação de fundo 

selador acrílico em paredes internas, uma demão   Aplicação manual de massa acrílica 

em paredes externas de casas, duas demãos. 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 

Serão utilizados as cores teia de aranha da Suvinil para fachada externa da guarita, e 

branco gelo Copacabana e cortiça para paredes internas. 

 

2.2.16    Esmalte sobre ferro 

Depois de preparadas com uma demão de fundo sintético nivelador, emassadas com 

massa a óleo e lixadas, as superfícies receberão duas demãos de tinta esmalte. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de que as superfícies das ferragens 

não recebam salpicos ou manchas de tinta. 

 

2.2.17   Instalação Elétrica 

Executadas de acordo com as normas técnicas e com os padrões recomendados, 

as instalações elétricas serão realizadas com materiais de boa qualidade, observando-

se fielmente o projeto, utilizando-se mão-de-obra especializada com o estreito 



 

 

acompanhamento dos engenheiros da obra e realizando-se, ainda, o teste de todos os 

serviços executados. 

 

 2.  2.  18     Instalações Hidro-Sanitárias 

A execução das instalações hidro-sanitárias será realizada empregando materiais de 

qualidade adequada, devidamente testados e com os quais a Empresa já tenha 

experiência anterior, a fim de evitar problemas futuros quanto a sua eficiência e 

durabilidade. 

A contratação de bombeiros experientes será ponto fundamental neste trabalho, não se 

dispensando, contudo, o teste de aceitação dos sistemas implantados, para 

certificação da ausência de vazamentos ou outros defeitos. 

 

2.2.19      Aparelhos e MetaisSanitários 

Os aparelhos e metais sanitários, de boa qualidade, serão escolhidos e adquiridos 

levando-se em conta aspectos de durabilidade, acabamento, atualização de desenho 

e funcionalidade, de acordo com as especificações e projetos apresentados. 

Será instalado por operários especializados, com o maior apuro e de acordo com as 

indicações os projetos de instalações e recomendações técnicas apropriadas. 

Será utilizado para os banheiros PCD; 

6 Barras de apoio 0.85cm– DOCOL 

Duas Bacia para banheiro PNE com com caixa acoplada 35.008 / 35.009 

Dois Lavatórios banheiro sem coluna para deficientes físicos PNE - 455x360 Branco 

DECA - 31.111 
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Será exercido um rígido controle sobre o perfeito estado dos materiais empregados, 

antes do seu assentamento, tendo em vista a excelência de funcionamento depois 

de instalados.  

 

2.2.20    Limpeza 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. 

Todas as alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, azulejos, 

aparelhos sanitários, etc. serão limpos abundantemente e cuidadosamente lavados. 

No caso de uma simples lavagem não remover a mancha, será utilizado em comum 

acordo com a fiscalização, outros processos de modo a assegurar a perfeita limpeza 

das superfícies. 

 

2.2.21    Paisagismo 

Será procedida o recobrimento de toda a jardineira proposto do hall principal, as plantas 

de acordo com o projeto (Pata de elefante, Orquídea Bambu, Abacaxi Roxo), em vasos 

e jardineiras por profissional especializado, 42 espécies de abacaxi roxo, 2 espécie de  

pata de elefante,18 orquídea bambu e para forração será usado seixos brancos e 

vermelhos e casca de árvore além do cumprimento de todas as especificações definidas 

quanto ao tipo de destinação e tratamento a ser dado às áreas livres. Para fechamento 

do jardim será utilizado 16 placas de vidro de 6mm, conforme o detalhamento do projeto. 

 

2.2.22    Cancela Eletrônica e Controle Biométrico - Guarita 

Será implantada cancela eletrônica com o controle biométrico com leitor biométrico LN30 

na guarita, junto a central de automação, cancela barrier, tonten para biometria face 

dupla, para dar mais segurança, agilidade e controlar de forma eficaz a entrada e a saída 

de veículos em portarias. Representando a solução ideal para locais como com o pé 

direito baixo e com médio a alto fluxo: controle de acesso em condomínios, industrias 

e/ou empresas, entre outros locais, com médio alto fluxo de veículos. São fáceis de serem 

instaladas e sua eletrônica possibilita a aplicação de diversos acessórios que ampliam a 

funcionalidade da cancela. 

A finalidade do controle de acesso biométrico é assegurar a rápida entrada e saída de 

pessoas devidamente autorizadas e impedir/bloquear a entrada de pessoas não 

autorizadas e, principalmente, os considerados suspeitos. Otimizando também a 



 

 

segurança que dependeria de humanos, uma vez que o sistema “identificará os 

usuários”. 

A cancela automática é um dos meios mais utilizados em controle de acesso de 

condomínios, garagens, shoppings, prédios empresariais, etc. Ela é discreta, e muito 

apropriada para estacionamentos de alto fluxo de veículos, é ideal para usar no chamado 

sistema de clausura, no qual o veículo fica preso entre a cancela e o portão para 

identificação do motorista. 

2.2.23   Guarita 

O acesso a guarita e estacionamento terá um portão vertical em barra chata deslizante, 

será utilizado um motor para portão deslizante. Será utilizado para cobertura no acesso 

a guarita uma marquise metálica, cobrindo o toten e cancelas junto aos carros. 

Para preservar a segurança do prédio e dos funcionários, foi a guarita foi instalada em 

um local com visibilidade total das principais entradas. A iluminação foi desenvolvida, de 

forma que o porteiro consiga identificar quem está na entrada do prédio. 

O tamanho da guarita levou em consideração a quantidade de pessoas que lá trabalham, 

assim como a sua utilização. Com o intuito de possibilitar a movimentação dos 

profissionais com tranquilidade, assim como acondicionar corretamente os equipamentos 

ali instalados. O monitor, por exemplo, deverá ter uma distância de aproximadamente 80 

a 100 cm do rosto do profissional. 

Este ambiente deve possuir, no mínimo, um sistema de comunicação eficiente (para 

dentro e para fora do condomínio), um assento ergonômico, uma bancada para apoiar 

equipamentos e livros de controle, iluminação com dimmer e ventilação adequada, o 

portão da frente deve ser bem iluminado, pois ajuda no trabalho de reconhecimento. 

Os vidros devem possuir característica de não possibilitar a visão de “fora para dentro”. 

Para isso, além da película, as guaritas blindadas também aumentam a segurança, o que 

justifica a boa infraestrutura, como: portões, muros, entradas bem vigiadas, que 

funcionariam como complemento. A blindagem deve ser feita na alvenaria e nos vidros. 
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Esquema do comando  QD1 (a)

a

a

a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

a

221

Luminária p/ lâmp. led tubular - embutir

DJ

CIRC.:

QD

F N

LÂMPADAS

PE

P
E

S

R

- INTERRUPTOR SIMPLES

Legenda

M
E

D

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

130x130x82

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

d Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

a

a

a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

c

1

impacto

Luminária p/ lâmp. incand. anti-impacto - parede

a

221

Luminária p/ lâmp. led tubular - embutir

prata

d

1

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. reflet. - teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2PT

2
Tomada  2P+T a 0,30m do piso

M

1F

4

500

POR

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 0,30m do piso

ARC12000

1247

6
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

3

2PT

Tomada universal 2P+Tno piso

Legenda das indicações

impacto Anti-impacto/inseto - sobrepor (parede) - anti-impacto 100 W

130x130x82
Aço pintada - piso (ref Cemar) - 130x130x82 mm

2PT
Linha aquática c/ placa 2x4" - Tomada 2P+T 16A - baixa

prata Refletora em spot simples - parede - 100 W - prateada

ARC12000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

POR
Tomada - uso específico - Portão motorizado

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

22 100

Iluminação (W)

100 500 1247

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1
Iluminação

F+N 2 6 488 444 R 444 1.00 1.00 3.8 2.5 31.0 20.0 0.37 0.37

2 Tomdas Internas F+N+T 5 625 500 R 500 1.00 0.65 7.6 2.5 31.0 20.0 0.22 0.22

3 Tomadas Cancela F+F+T 3 375 300 R+S 150 150 1.00 0.65 2.6 2.5 31.0 20.0 0.09 0.09

4 Motor Portão F+N+T 1 625 500 R 500 1.00 0.65 7.6 2.5 31.0 20.0 0.39 0.39

5 Motor Portão 2 F+N+T 1 625 500 T 500 1.00 0.65 7.6 2.5 31.0 20.0 0.35 0.35

6 Condicionador de Ar F+F+T 1 1386 1247 R+S 624 624 1.00 1.00 6.3 2.5 31.0 20.0 0.07 0.07

TOTAL 2 6 8 2 1 4124 3491 R+S 2218 774 500

QM1

50 A

5 kA

10

20 A

2.5

(444 W)

R

1 (Iluminação)

20 A

2.5

(500 W)

R

2 (Tomdas Internas)

20 A

5 kA

2.5

(300 W)

R+S

3 (Tomadas Cancela)

20 A

2.5

(500 W)

R

4 (Motor Portão)

20 A

2.5

(500 W)

T

5 (Motor Portão 2)

20 A

5 kA

2.5

(1247 W)

R+S

6 (Condicionador de Ar)

QD1 (Quadro de Carga)

(3491 W)

GUARITA

A= 11,74m²
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Legenda Detalhada

M
E

D

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Dispositivo de Proteção

Disjuntor tripolar termomagnético - norma UL

50 A
1 pç

Quadro de medição - AMPLA

Unidade consumidora individual

Caixa para medidor bifásico 1 pç

130x130x82

Caixa de passagem de embutir no piso

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Cemar)

130x130x82 mm
1 pç

Entrada de serviço aérea

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Bucha zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Curva 135° PVC rosca

1 1/2''
2 pç

Curva 90° PVC curta rosca

1/2"
1 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN

50 A - 5 kA
1 pç

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 2.00 m

1/2" 2.00 m

Material p/ entrada serviço

Alça pré-formada de distribuição

para condutor bipolar de 6mm² 1 pç

Armação secundária aço laminado

1 haste de 150mm
1 pç

Bloco terminal para interligação de condutos

6/6mm²
2 pç

Bucha plástica

S 8
12 pç

Cabo cobre nu

Seção 6mm2 2 pç

Caixa inspeção de aterramento

caixa de PVC
1 pç

Chumbador de aço

16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç

Conector tipo cunha

Para condutor de 6mm²
5 pç

Fixador plástico

Para fios e cabos
5 pç

Haste de aterramento galvanizada

2000mm
1 pç

Identificador

de fase
1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso de cabeça limão

 c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç

 c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç

Parafuso de segurança

Lacre caixa
1 pç

Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado

5,0x50mm para bucha S 8 12 pç

Prensa- cabo rosqueável

para furo de 21mm 1 pç

Selo plástico

Segurança 1 pç

d Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 1 pç

a

a

a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 3 teclas simples 1 pç

c

1

impacto

Luminária p/ lâmp. incand. anti-impacto - parede

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3"
1 pç

Luminária e acessórios

Luminária sobrepor p/ incandescente

100 W
1 pç

Plafonier

4"
1 pç

Soquete

base E 27
1 pç

Lâmpada Incandescente

Uso específico

anti-impacto 100 W 1 pç

a

221

Luminária p/ lâmp. led tubular - embutir

Luminária e acessórios

Soquete

base G 13
1 pç

Lâmpadas Led

Tubular Led

22W
1 pç

prata

d

1

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. reflet. - teto

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3"
1 pç

Placa redonda cega

8 mm
1 pç

Luminária e acessórios

Soquete

base E 27
1 pç

Spot

1 incadescente
1 pç

Lâmpada Incandescente

Refletora

100 W - prateada 1 pç

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

20 A
4 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN

20 A - 5 kA
2 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 8 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

2PT

2
Tomada  2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" estanque 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Linha aquática

Tomada  2P+T - 16A
1 pç

M

1F

4

500

POR

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pç

ARC12000

1247

6 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

3

2PT

Tomada universal 2P+Tno piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa alumínio 4"x2"

1x2"
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Tomada universal redonda 2P+T - 10A
1 pç
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df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P1

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P2

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P3

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P4
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B
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 15x25 440.81 513.50 7.0 6.6 200 300 0.8 0.5 65 75 25 25 200

P2 15x25 440.81 208.50 7.0 6.6 200 300 0.8 0.5 65 75 25 25 200

P3 15x25 840.81 208.50 7.0 6.6 200 300 0.8 0.5 65 75 25 25 200

P4 15x25 840.81 513.50 7.0 6.6 200 300 0.8 0.5 65 75 25 25 200

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

440.81

P1, P2

840.81

P4, P3

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

513.50

P1, P4

208.50

P2, P3

My

Fy

Fx

Mx

V
1

1
5
x
3
0

V2 15x30

V
3

1
5
x
3
0

V4 15x30
15x25

P1

15x25

P2

15x25

P3

15x25

P4

Forma do pavimento Térreo

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 -350

V2 15x30 0 -350

V3 15x30 0 -350

V4 15x30 0 -350

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 25 0 -350

P2 15 x 25 0 -350

P3 15 x 25 0 -350

P4 15 x 25 0 -350

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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P1=P2=P3=P4
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A

R

1
7
 
N

1
 
c
/
1
2

peso específico > 1900.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 2.60 kgf/cm²

7
5

65
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PLANTA
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P2 P1

25 280

15 x 30

25

-350

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

280

19 N2 c/15

2 N5 ø8.0  C=360

20 324 20

2 N5 ø8.0  C=360

20 324 20

19 N2 ø5.0  C=78

9

24

P2 P3

15 385

15 x 30

15

-350

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

385

26 N2 c/15

2 N6 ø8.0  C=445

20 409 20

2 N7 ø8.0  C=465

30

409

30

26 N2 ø5.0  C=78

9

24

P3 P4

25 280

15 x 30

25

-350

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

280

19 N2 c/15

2 N5 ø8.0  C=360

20 324 20

2 N5 ø8.0  C=360

20 324 20

19 N2 ø5.0  C=78

9

24

P1 P4

15 385

15 x 30

15

-350

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

385

26 N2 c/15

2 N6 ø8.0  C=445

20 409 20

2 N7 ø8.0  C=465

30

409

30

26 N2 ø5.0  C=78

9

24

Relação do aço

4xS1 V1 V2

V3 V4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 68 68 4624

2 5.0 90 78 7020

CA50 3 6.3 32 94 3008

4 6.3 28 104 2912

5 8.0 8 360 2880

6 8.0 4 445 1780

7 8.0 4 465 1860

8 10.0 16 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

59.2

65.2

41

116.5

15.9

28.3

27.8

19.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

72

19.7

Volume de concreto (C-25) = 1.46 m³

Área de forma = 20.38 m²
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P2 P1

25 280

15 x 30
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-350

(1c)

(1c)

ESC 1:50
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SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

280

19 N2 c/15

2 N5 ø8.0  C=360

20 324 20

2 N5 ø8.0  C=360

20 324 20

19 N2 ø5.0  C=78
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P2 P3
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15 x 30
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30

409

30

26 N2 ø5.0  C=78

9

24

P3 P4
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Relação do aço

4xS1 V1 V2

V3 V4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 68 68 4624

2 5.0 90 78 7020

CA50 3 6.3 32 94 3008

4 6.3 28 104 2912

5 8.0 8 360 2880

6 8.0 4 445 1780

7 8.0 4 465 1860

8 10.0 16 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

59.2

65.2

41

116.5

15.9

28.3

27.8

19.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

72

19.7

Volume de concreto (C-25) = 1.46 m³

Área de forma = 20.38 m²

V
1

1
5
x
3
0

V2 15x30

V
3

1
5
x
3
0

V4 15x30

15x25

P1

15x25

P2

15x25

P3

15x25

P4

Forma do pavimento Térreo

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 -350

V2 15x30 0 -350

V3 15x30 0 -350

V4 15x30 0 -350

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 25 0 -350

P2 15 x 25 0 -350

P3 15 x 25 0 -350

P4 15 x 25 0 -350

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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15x25
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15x25
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15x25

P4

15x25

P5

15x25

P6

15x25

P7

15x25

P8

15x25

P9

15x25

P10

Forma do pavimento Subsolo

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x20 0 -250

V2 15x30 0 -250

V3 15x30 0 -250

V4 15x30 0 -250

V5 15x30 0 -250

V6 15x30 0 -250

V7 15x30 0 -250

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

12 0 -250 300 150 50 -

L2
Maciça

12 0 -250 300 150 50 -

L3
Maciça

12 0 -250 300 150 50 -

L4
Maciça

12 0 -250 300 150 50 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 25 0 -250

P2 15 x 25 0 -250

P3 15 x 25 0 -250

P4 15 x 25 0 -250

P5 15 x 25 0 -250

P6 15 x 25 0 -250

P7 15 x 25 0 -250

P8 15 x 25 0 -250

P9 15 x 25 0 -250

P10 15 x 25 0 -250

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P1

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P2

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P3

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P4

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P5

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P6

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P7

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P8

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P9

df = 200 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x25 cm

P10

1
3
5

237.5 250 250 261.5
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 15x25 -4594.57 4897.18 1.5 1.2 100 200 0.2 0.1 55 65 25 25 200

P2 15x25 -4357.07 4897.18 2.5 2.2 100 100 0.1 0.1 55 65 25 25 200

P3 15x25 -4107.07 4897.18 2.5 2.2 100 100 0.1 0.1 55 65 25 25 200

P4 15x25 -3857.07 4897.18 2.6 2.3 100 100 0.1 0.1 55 65 25 25 200

P5 15x25 -3595.57 4897.18 1.6 1.3 100 200 0.3 0.1 55 65 25 25 200

P6 15x25 -4594.57 4762.18 1.5 1.2 100 200 0.2 0.1 55 65 25 25 200

P7 15x25 -4357.07 4762.18 2.7 2.4 100 100 0.1 0.1 55 65 25 25 200

P8 15x25 -4107.07 4762.18 2.6 2.3 100 100 0.1 0.1 55 65 25 25 200

P9 15x25 -3857.08 4762.18 2.8 2.5 100 100 0.1 0.1 55 65 25 25 200

P10 15x25 -3595.57 4762.18 1.6 1.3 100 200 0.3 0.1 55 65 25 25 200

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-4594.57

P1, P6

-4357.07

P2, P7

-4107.07

P3, P8

-3857.07 P4

-3857.08 P9

-3595.57

P5, P10

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

4897.18

P1, P2, P3, P4, P5

4762.18

P6, P7, P8, P9, P10

My

Fy

Fx

Mx
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Solo compactado sobre a sapata
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Armação positiva das lajes do pavimento Subsolo

escala 1:50
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Relação do aço

Positivos 10xS1 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 170 68 11560

2 5.0 121 58 7018

3 5.0 101 78 7878

4 5.0 8 252 2016

5 5.0 61 144 8784

6 5.0 16 259 4144

7 5.0 8 276 2208

CA50 8 6.3 70 84 5880

9 6.3 60 94 5640

10 8.0 2 1042 2084

11 8.0 2 1043 2086

12 8.0 4 1054 4216

13 8.0 20 180 3600

14 10.0 40 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

115.2

119.9

86

436.1

31

52

58.3

73.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

141.4

73.9

Volume de concreto (C-25) = 4.12 m³

Área de forma = 52.4 m²
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TQ-1

ø100

Lista de Materiais

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50
1 pç

Ralo sifonado saída lisa 50

100 mm - 40 mm
1 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
2 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
2 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm
2 pç

Joelho 45

100 mm
1 pç

40 mm
2 pç

Joelho 90

100 mm
3 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
2 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
1 pç

100 mm- 100 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 5.01 m

40 mm 5.79 m

50 mm - 2" 0.45 m

E
s
g

o
t
o

Legenda

Caixa Sifonada

Joelho 45

Joelho 90- desce

Junção simples

Lavatório  de Uso Geral

Ralo sifonado cilindrico reforçado

Vaso Sanitário c/ J90°

AF-1

ø25

H1

VS

3/4"

LV

25 mm - 1/2"

ø25 mmPVC

ø
2
5
 
m
m

P
V

C

VS

3/4"

LV

25 mm - 1/2"

ø25 mmPVC

AF-1

ø25

Detalhe H1

escala 1:25
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LV

25 mm - 1/2"

VS

3/4"

VS

3/4"

LV

25 mm - 1/2"

RG

3/4"

Lista de Materiais

Aparelho

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
2 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
2 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
2 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 9.60 m

Tê 90 soldável

25 mm
3 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
2 pç

Á
g
u
a
 
f
r
i
a

Legenda

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Legenda das indicações

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

3
0
0

1
8
0

6
0

1
5

TQ-1

ø100

Interligar a Caixa de

passagem Existente

CES
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

1.0 SERP SERVICOS PREMILINARES 0,00

1.1 99059 M 38,36 0,00 0,00

1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 3,00 0,00 0,00

1.3 85422 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M² 28,99 0,00 0,00

1.4 74220/001 M² 14,86 0,00 0,00

1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 2 MESES DE ADMINISTRAÇÃO 0,00

1.5.1 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 61,60 0,00 0,00

1.5.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 0,00 0,00

1.5.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 0,00 0,00

1.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00

1.6.1 97622 M³ 3,58 0,00 0,00

1.6.2 97626 M³ 1,29 0,00 0,00

1.6.3 97628 M³ 1,80 0,00 0,00

1.6.5 97644 M² 1,68 0,00 0,00

1.6.6 97645 M² 5,69 0,00 0,00

1.6.7 97626 DEMOLIÇÃO DE PLACA DE CONCRETO ARMADO M³ 0,85 0,00 0,00

1.6.8 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 7,52 0,00 0,00

1.6.9 97914 M3XKM 75,20 0,00 0,00

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, REAPROVEITAMENTO 
DE 2X

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (guarita e balcão)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE LAJE DE PISO E DE COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (10 km)
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

16.10 99811 LIMPEZA FINAL M² 100,00 0,00 0,00
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

2.0 MOVT MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

2.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M M³ 24,90 0,00 0,00

2.2 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M² 19,83 0,00 0,00

2.3 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 19,32 0,00 0,00

3.0 INFRA INFRA E SUPERESTRUTURA 0,00

3.1 95241 M² 28,99 0,00 0,00

3.2 89043 M² 25,76 0,00 0,00

3.3 92760 KG 46,90 0,00 0,00

3.4 92778 KG 86,10 0,00 0,00

3.5 92775 KG 93,60 0,00 0,00

3.6 92770 KG 80,30 0,00 0,00

3.7 92413 M² 45,10 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5M, PREPARO MANUAL

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

3.8 96536 M² 27,58 0,00 0,00

3.9 95956 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M³ 5,58 0,00 0,00

3.10 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M³ 5,58 0,00 0,00

4.0 PARE PAREDES/PAINEIS 0,00

4.1 89168 M² 73,89 0,00 0,00

4.2 96358 M² 77,64 0,00 0,00

4.3 72120 M² 13,91 0,00 0,00

4.4 73838/001 UN 2,00 0,00 0,00

4.5 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00

5.0 ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS 0,00

5.1 90803 UN 2,00 0,00 0,00

5.2 90844 UN 2,00 0,00 0,00

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014_P

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS

SENSOR RADAR PORTA SOCIAL AUTOMÁTICA MOVIMENTO E PRESENÇA, 
INCLUINDO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

6.0 REV REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 0,00

6.1 87904 M² 165,66 0,00 0,00

6.2 84027 M² 165,66 0,00 0,00

7.0 PIS PISOS 0,00

7.1 87632 M² 13,61 0,00 0,00

7.2 87260 M² 13,61 0,00 0,00

7.3 87264 M² 17,55 0,00 0,00

8.0 INSHID INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 0,00

8.1 89356 M 10,00 0,00 0,00

8.2 89353 UN 1,00 0,00 0,00

8.3 89362 UN 2,00 0,00 0,00

8.4 89366 UN 2,00 0,00 0,00

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA 
TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

REGISTRO GAVETA 1" (25MM) COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_12/2014_P
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

8.5 86942 UN 2,00 0,00 0,00

8.6 86915 UN 2,00 0,00 0,00

8.7 86932 UN 2,00 0,00 0,00

8.8 95544 UN 2,00 0,00 0,00

8.9 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2,00 0,00 0,00

8.10 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 2,00 0,00 0,00

9.0 INSA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / LIXEIRA / DIVERSOS 0,00

9.1 89714 M 16,00 0,00 0,00

9.2 89712 M 0,50 0,00 0,00

9.3 89711 M 5,80 0,00 0,00

9.4 89482 M 2,00 0,00 0,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

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

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014P
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

9.5 36081 UN 6,00 0,00 0,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

9.6 36204 UN 4,00 0,00 0,00

9.7 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 5,10 0,00 0,00

10.0 PINT PINTURAS 0,00

10.1 73916/002 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA ACM UN 2,00 0,00 0,00

10.2 88415 M² 194,13 0,00 0,00

10.3 74133/002 EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO M² 194,13 0,00 0,00

10.4 88487 M² 108,93 0,00 0,00

10.5 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M² 90,45 0,00 0,00

11.0 EQUIP EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS FACHADEIROS 0,00

11.1 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00

11.2 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00

11.3 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00

11.4 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00

11.5 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00

11.6 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 
MINIMO 3

74072/002

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

LETRAS CAIXAS EM AÇO GALVANIZADO CONFORME LAYOUT APRESENTADO 
PELO CLIENTE. MED. 0,78X12,12M

JANELA DE SEGURANÇA FIXA (caixilho e vidro multilaminado, 3,850 x 0,630), 
DIVIDIDO EM 4 NA LARGURA.

JANELA DE SEGURANÇA FIXA (caixilho e vidro multilaminado, 2,980 x 0,630), 
DIVIDIDO EM 3 NA LARGURA.

JANELA DE SEGURANÇA FIXA (caixilho e vidro multilaminado, 2,800 x 0,630), 
DIVIDIDO EM 3 NA LARGURA.

JANELA DE SEGURANÇA FIXA (caixilho e vidro multilaminado, 0,850 x 0,850), 
DIVIDIDO EM 4 NA LARGURA.

PORTA DE SEGURANÇA, 0,9X2,10M, vidro multilaminado, (completa: caixilho, 
dobradiças, fechadura, puxadores, borrachas de vedação, etc)
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Total (R$)
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Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

11.7 COTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00
TOTEM DE ACM COM ESTRUTURA METÁLICA  CONFORME AS MEDIDAS DO LAY-
OUT
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Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

12.0 AUTO EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO GUARITA 0,00

12.1 COTAÇÃO CANCELA BARRIER JET FLEX PPA COM BARREIRA DE 3 METROS UN 2,00 0,00 0,00

12.2 COTAÇÃO LEITOR BIOMÉTRICO LN30 ID POE UN 2,00 0,00 0,00

12.3 COTAÇÃO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO MÓDULO GUARITA UN 2,00 0,00 0,00

12.4 COTAÇÃO TOTEM PARA BIOMETRIA FACE DUPLA UN 2,00 0,00 0,00

12.5 COTAÇÃO MOTOR PAA PORTAL DESLIZANTE JET FLEX UN 3,00 0,00 0,00

12.6 COTAÇÃO INTERFONE SEM FIO UN 3,00 0,00 0,00

12.7 COTAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6 COM DUPLA BLINDAGEM 300 METROS UN 300,00 0,00 0,00

12.8 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 0,00 0,00

12.9 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 0,00 0,00

13.0 PAIS PAISAGISMO 0,00

13.1 COTAÇÃO PATA DE ELEFANTE UN 2,00 0,00 0,00

13.2 COTAÇÃO ORQUIDEA BAMBU UN 18,00 0,00 0,00

13.3 COTAÇÃO ABACAXI ROXO UN 70,00 0,00 0,00

13.4 COTAÇÃO CASCA DE PINUS UN 15,00 0,00 0,00

13.5 COTAÇÃO SEIXO VERMELHO UN 10,00 0,00 0,00

13.6 COTAÇÃO SEIXO BRANCO UN 6,00 0,00 0,00

13.7 COTAÇÃO VASO CERÂMICO GRANDE UN 2,00 0,00 0,00

13.8 COTAÇÃO VASO CERÂMICO BACIA UN 7,00 0,00 0,00

13.9 COTAÇÃO JARDINEIRA  1 M UN 3,00 0,00 0,00

13.10 COTAÇÃO TERRA PREPARADA PARA PLANTIO UN 10,00 0,00 0,00

13.11 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,00 0,00 0,00
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

13.12 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 0,00 0,00
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Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

13.13 72119 M² 26,88 0,00 0,00

14.0 EST MET ESTRUTURA METALICA 0,00

14.1 73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 KG 633,45 0,00 0,00

14.2 73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG 511,56 0,00 0,00

14.3 11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 675,68 0,00 0,00

14.4 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 0,00 0,00

14.5 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 0,00 0,00

15.0 GRAD GRADES E GRADIS 0,00

15.1 COTAÇÃO BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/4" X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M M 261,00 0,00 0,00

15.2 5330 DILUENTE L 5,00 0,00 0,00

15.3 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 18,00 0,00 0,00

15.4 26018 UN 10,00 0,00 0,00

15.5 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 10,00 0,00 0,00

15.6 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 10,00 0,00 0,00

15.7 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250,00 0,00 0,00

15.8 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 0,00 0,00

16.0 INSELE INSTALAÇÕES ELÉTRIAS 0,00

16.1 83463 UN 1,00 0,00 0,00

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 
19,05 MM)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

16.2 74130/001 UN 4,00 0,00 0,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

16.3 93663 UN 3,00 0,00 0,00

16.4 74130/004 UN 2,00 0,00 0,00

16.5 92000 UN 13,00 0,00 0,00

16.6 92001 UN 2,00 0,00 0,00

16.7 91927 UN 175,50 0,00 0,00

16.8 91932 UN 250,00 0,00 0,00

16.9 91834 UN 2,00 0,00 0,00

16.10 91836 UN 44,50 0,00 0,00

16.11 96562 UN 40,00 0,00 0,00

16.12 91170 UN 40,00 0,00 0,00

16.13 73953/004 UN 8,00 0,00 0,00

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. 
AF_07/2017

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

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA 
E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
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Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

16.14 97601 UN 2,00 0,00 0,00
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA 
FIXACAO
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Obra: BDI Serviços: 24,88% SINAPI: 1,2488

Local: Rio Branco - Acre BDI de Fornecimento: 16,32% junho/2019 1,1632

Data: julho/2019 Leis Sociais:   83,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Referência Quant.
Preço Unitário

Total (R$)
sem BDI com BDI

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre

Especificação dos servicos un

16.15 74166/001 UN 1,00 0,00 0,00

17.0 CAIXA DE PASSAGEM – REDE DE ESGOTO 0,00

17.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 36,00 0,00 0,00

17.2 composição UN 4,00 0,00 0,00

17.3 94102 M³ 1,50 0,00 0,00

17.4 93358 M³ 10,50 0,00 0,00

17.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 10,50 0,00 0,00

17.6 97624 M² 0,16 0,00 0,00

17.7 96536 M² 7,94 0,00 0,00

17.8 composição TAMPA EM CONCRETO ARMADO 80X80X5CM P/CX PASSAGEM  (CAIXA 1) UN 1,00 0,00 0,00

17.9 composição TAMPA EM CONCRETO ARMADO 1,45X0,92X5CM P/CX PASSAGEM (CAIXA 2 ) UN 1,00 0,00 0,00

17.10 90695 M 35,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL COM BDI (R$) 0,00

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 080x0,80X100CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

REGULARIZAÇÃO E ADENSAMENTO DE FUNDO DE VALA COM COLCHÃO DE 
AREIA E=10CM

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M  
(35MX 30 CM LARG.X1M ALTURA)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, DN 150 MM (NBR 7362) , ICLUINDO 
ASSENTAMENTO
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra:

Local: Rio Branco - Acre

Data: julho/2019 BDI Serviços: 24,88%

SINAPI: junho/2019 BDI de Fornecimento: 16,32%

Leis Sociais:   83,13%

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$)

1.0 SERP SERVICOS PREMILINARES 0,00

1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 2 MESES DE ADMINISTRAÇÃO 0,00

1.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00

2.0 MOVT MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

3.0 INFRA INFRA E SUPERESTRUTURA 0,00

4.0 PARE PAREDES/PAINEIS 0,00

5.0 ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS 0,00

6.0 REV REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 0,00

7.0 PIS PISOS 0,00

8.0 INSHID INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 0,00

9.0 INSA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / LIXEIRA / DIVERSOS 0,00

10.0 PINT PINTURAS 0,00

11.0 EQUIP EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS FACHADEIROS 0,00

12.0 AUTO EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO GUARITA 0,00

13.0 PAIS PAISAGISMO 0,00

14.0 EST MET ESTRUTURA METALICA 0,00

15.0 EST MET GRADES E GRADIS 0,00

16.0 INSELE INSTALAÇÕES ELÉTRIAS 0,00

17.0 CAIXA DE PASSAGEM – REDE DE ESGOTO 0,00 

TOTAL GERAL COM BDI (R$)    0,00

Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção JudIciária do Acre
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção Judiciária do Acre

Local: Rio Branco - Acre BDI Serviços: 24,88%

Data: julho/2019 BDI de Fornecimento: 16,32%

SINAPI: junho/2019 Leis Sociais:   83,13%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$)

ETAPAS (DIAS)

30 60

1.0 SERP SERVICOS PREMILINARES 0,00
0,00 0,00

50% 50%

1,5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,00
0,00 0,00

50% 50%

1,6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00
0,00 0,00

2.0 MOVT MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00
0,00 0,00

40% 60%

3.0 INFRA INFRA E SUPERESTRUTURA 0,00
0,00 0,00

30% 70%

4.0 PARE PAREDES/PAINEIS 0,00
0,00 0,00

20% 80%

5.0 ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS 0,00
0,00 0,00

50% 50%

6.0 REV REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 0,00
0,00 0,00

40% 60%

7.0 PIS PISOS 0,00
0,00 0,00

50% 50%

8.0 INSHID INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 0,00
0,00

100%

9.0 INSA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / LIXEIRA / DIVERSOS 0,00
0,00

100%

10.0 PINT PINTURAS 0,00
0,00

100%

11.0 EQUIP EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS FACHADEIROS 0,00
0,00 0,00

50% 50%

12.0 AUTO EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO GUARITA 0,00
0,00 0,00

30% 70%

13.0 PAIS PAISAGISMO 0,00
0,00 0,00

40% 60%

14.0 EST MET ESTRUTURA METALICA 0,00
0,00 0,00

50% 50%

15.0 EST MET GRADES E GRADIS 0,00
0,00 0,00

50% 50%

16.0 INSELE INSTALAÇÕES ELÉTRIAS 0,00
0,00 0,00

70% 30%

17.0 CAIXA DE PASSAGEM – REDE DE ESGOTO 0,00 
0,00 0,00

50% 50%

TOTAL GERAL COM BDI (R$)    0,00

TOTAL ETAPA (R$) 0,00 0,00

PERCENTUAL ETAPA #DIV/0! #DIV/0!
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção Judiciária do Acre

Local: Rio Branco - Acre BDI Serviços: 24,88%

Data: julho/2019 BDI de Fornecimento: 16,32%

SINAPI: junho/2019 Leis Sociais:   83,13%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$)

ETAPAS (DIAS)

30 60

TOTAL ACUMULADO (R$)   0,00 0,00

PERCENTUAL ACUMULADO #DIV/0! #DIV/0!
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

Obra: Reforma e Adequação da Sede da Justiça Federal- Seção Judiciária do Acre

Local: Rio Branco - Acre

Data: julho/2019

SINAPI: junho/2019

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS
SERVIÇO FORNECIMENTO

% PARCIAL % PARCIAL

1.0 CUSTO INDIRETO 5,66% 3,21%
1.1 3,00% 1,50%

1.2 0,80% 0,30%

1.3 1,27% 0,56%

1.4 0,59% 0,85%

2.0 10,15% 8,15%

2.1 PIS 0,65% 0,65%

2.2 COFINS 3,00% 3,00%

2.3 ISS 2,00% 0,00%

2.4 INSS 4,50% 4,50%

2.5 CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)

2.6 IRPJ - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)

2.7 CSLL - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)

3.0 6,16% 3,50%
3.1 RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO ) 6,16% 3,50%

BDI DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO 24,88% 16,32%

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

Equação do Cálculo do BDI:

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

Fontes:

(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

(S) Seguro + (G) GARANTIA

(R) RISCO

(DF) DESPESAS FINANCEIRAS

(I) TRIBUTOS

(L) BONIFICAÇÃO

(1 – I)

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31323836303633&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
http://www2.fab.mil.br/ala3/images/editais/reforma_eletrica_5eta/BDICOM.PDF

Onde:
AC é a taxa de rateio da administração central;
R corresponde aos riscos;
S é uma taxa representativa de Seguros;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins,CPRB e ISS).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. --/2019

ANEXO VI – DECLARAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DO CNJ N. 07/2005 E
156/2012

...........................................................................................................  (nome  da  empresa)  com  sede
na .................................................................................................... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob
o n. ..............................................., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para
fins do disposto na Resolução CNJ n° 07/2005, que a empresa não possui e que não virá a contratar
no decorrer da execução deste Contrato, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juízes e servidores ocupantes de cargos de direção
e assessoramento vinculados à Justiça Federal de 1ª Instância – Seção Judiciária do Estado do Acre.

DECLARA, ainda,  que  não tem  entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o
exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução/CNJ n.
156, de 8 de agosto de 2012.

..................................(local), ......... de .........................de .........

_______________________________
(assinatura do representante legal)

CARIMBO DA EMPRESA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE

PREGÃO ELETRÔNICO N. --/2019

ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO  N.___/2019,  DE REALIZAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  REVITALIZAÇÃO  DA  PARTE
FRONTAL  EXTERNA  E  INTERNA,  DO  EDIFÍCIO-
SEDE  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  –  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE, CELEBRADO
ENTRE ESTA E A EMPRESA ----------.

Aos .................. dias do mês de .............do ano de dois mil e dezenove, de um lado a  UNIÃO FEDERAL,
ATRAVÉS DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -  SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO
ACRE -, com registro no CNPJ sob o n. 05.429.148/0001-60 e sede na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n,
Portal da Amazônia. CEP 69915-632 - Rio Branco/AC, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria
Administrativa,  Josoé Alves de Albuquerque,  doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a
empresa  ......................................, inscrita  no  CNPJ  sob  n.  ..............................,  com  sede
na ......................................................,  neste  ato  representada pelo  Sr.  (a)  .............................,  (qualificação
civil),  portador  da RG n.  ......................................,  CPF n.  ......................................,  doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos da Lei 8.666/93, do edital do Pregão n.
--/2019 e em conformidade com as disposições constantes nos autos do Processo Administrativo Eletrônico n.
0001265-61.2019.4.01.8001-JFAC e ainda consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 -  O objeto  deste  contrato  constitui-se na  realização de  serviços de revitalização da parte  frontal
externa  e  interna,  do edifício-sede da  Seção Judiciária  do Estado do  Acre,  com fornecimento  de
materiais, conforme projetos a serem fornecidos pela Contratante.

1.2 – Em caso de eventuais divergências entre as regras escritas nesse Instrumento Contratual e as escritas
no Termo de Referência e/ou no memorial descritivo, prevalecerão as desses últimos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Os serviços objeto desse Contrato a serem executados pela Contratada são os constantes do ANEXO I
do Edital, o qual passará a ser, também, anexo desse Instrumento Contratual, devendo esta obedecer a todas
as especificações técnicas e de serviço, às normas de execução, aos métodos, ordem ou sequência de
execução,  cronogramas,  prazos  de  execução  e  quaisquer  outras  informações/determinações  constantes
naquele documento.

2.2 - Integram o presente contrato para todos os efeitos, como Anexos, independentemente de transcrição, os
seguintes documentos:
-  Edital do Pregão Eletrônico n. --/2019 e seus Anexos;
- Termo de Referência;
- Proposta vencedora e Anexos;
- Memorial descritivo;
- Projetos: arquitetônicos, elétricos, estruturais, hidráulicos, etc;
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- Quaisquer documentos aqui não relacionados, mas que tenham ligação necessária com a execução da
obra/serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
3.1 - Os serviços objeto desse Contrato,  a serem executados pela empresa Contratada estão devidamente
planilhados e claramente especificados nos projetos e planilhas a serem fornecidos pela Contratante, e estão
assim constituídos:

a) mudança de posição da Guarita com a demolição da atual e construção de outra;
b) recomposição do passeio, corrigindo seu alinhamento para o padrão exigido pela Prefeitura de Rio

Branco;
c) instalação de dois novos banheiros do tipo PCD – pessoa com deficiência (masculino e feminino), na

nova área de atendimento ao público (os vasos sanitários e as torneiras das pias devem conter
elementos eletrônicos ou mecânicos para evitar desperdício de água (Lei 13.647/2018)

d) demolição parcial do balcão de recepção do hall dos elevadores, para construção de uma jardineira e
instalação da Placa de Inauguração no local;

e) construção de marquise metálica sobre área de controle de entrada e saída de veículos (cancela
eletrônica);

f) fornecimento e instalação de controle eletrônico de entrada e saída de pessoas e veículos;
g) fornecimento  e  instalação  de  parede  divisória  com vidro  temperado na  área  de  atendimento  ao

público;
h) fornecimento e instalação de gradil frontal;
i) Mudança da Placa de Identificação em concreto armado (demolição), localizadas na frente do prédio,

passando  a  identificação  para  a  fachada  frontal  de  concreto  armado,  com  letras  metálicas
(fornecimento e instalação);

j) desvio na rede de esgoto, totalizando 35m de extensão.

3.2 - O objeto do presente contrato terá como regime de execução a empreitada por preço global.

3.3 – devem ser executados serviços planilhados e, eventualmente, não constantes nos projetos e vice-versa.

3.4  –  Deverão,  ainda,  ser  obedecidos  os  seguintes  procedimentos  quanto  à  execução  dos  serviços
contratados:

a) Os serviços serão realizados em rígida observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes,
bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas nos memoriais , que serão
parte integrante do contrato a ser celebrado;

b) Durante a execução dos serviços, se houver a necessidade de modificar algum detalhe do projeto, a
CONTRATADA deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a FISCALIZAÇÃO expondo seu
parecer técnico sobre o assunto;

c) Para execução do projeto  executivo,  a CONTRATADA procederá à  aferição das dimensões,  dos
alinhamentos,  dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais
condições encontradas no local, de forma a evitar futuros problemas;

d) Para efeito da interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que a
CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO sobre quaisquer divergências entre a planilha, o
caderno de especificações e as pranchas de desenho, ficando a FISCALIZAÇÃO incumbida de dirimir
a dúvida.

e) As dúvidas, relativas ao Projeto, observadas neste Edital  ou levantadas durante a execução dos
serviços,  serão  encaminhadas  ao  autor  do  projeto,  sendo  o  mesmo  incumbido  de  realizar  os
esclarecimentos necessários para dirimir as dúvidas eventualmente apresentadas e não resolvidas
pela fiscalização.
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f) Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local  e os elementos do projeto,  a
ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a
respeito.

g) A CONTRATADA deverá manter o Diário de Obra sempre atualizado e apresentá-lo à Fiscalização da
Contratante sempre que solicitado;

h) O pedido de similaridade de material será possível, desde que solicitado por escrito pela Contratada,
em tempo hábil, acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja,
amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e
sua tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações, para
que a Contratante se manifeste a respeito, emitindo autorização expressa.

i) Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto
deve obedecer ao prescrito no parágrafo anterior.

j) As  amostras  dos  materiais  a  serem  utilizados  serão  submetidas  previamente  à  aprovação  da
FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização.

k) Todos os elementos constantes nos desenhos, planilha orçamentária e especificações deverão ser
executados.  Os  desenhos,  planilha  orçamentária  e  as  especificações  se  completam  e  os  seus
conteúdos  valem isoladamente  podendo,  portanto,  um elemento  constar  apenas  de  uma  destas
partes. A CONTRATADA deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste somente de
uma destas partes.

l) Todos os elementos constantes nos desenhos fazem parte  da Empreitada e serão considerados
incluídos ainda que não constem no caderno da proposta da Contratada por qualquer motivo que
seja.

m) Detalhes  não  fornecidos  prevêem que  o  objeto  seguirá  o  mesmo padrão  dos  demais  detalhes,
contudo, deverá ser sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

n) Em caso de divergências entre as informações dos desenhos e das especificações, predominarão as
especificações e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerão os de maior escala.

o) a contratada não precisará construir banheiros para seus funcionários, pois a fiscalização destinará
espaço no subsolo da edificação para esse fim.

p) serão  obedecidas  todas  as  recomendações,  com relação  à  segurança  do  trabalho,  contidas  na
Norma  Regulamentadora  NR-18,  aprovada  pela  Portaria  3214,  de  08.06.78,  do  Ministério  do
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e demais normas reguladoras sobre o tema.

q) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos
pela  CONTRATADA de  acordo  com  o  seu  plano  de  construção,  observadas  as  especificações
estabelecidas, em cada caso.

r) A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão de obra, transporte e tudo o mais que
for necessário para a perfeita execução dos serviços.

s) Todos  os  materiais  a  serem  empregados  deverão  ser  novos,  comprovadamente  de  primeira
qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da
Fiscalização.

t) Serão  de  uso  obrigatório  os  seguintes  equipamentos,  obedecido  o  disposto  na  Norma
Regulamentadora  NR-18:  capacetes  de  segurança,  protetores  faciais,  óculos  de  segurança,
protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de segurança, e outros
que se fizerem necessários;

u) O  canteiro  será  supervisionado  por  engenheiro  não  residente,  devidamente  inscrito  no  CREA -
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

v) Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu engenheiro,
adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes à contratada;

w) A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir  da CONTRATADA a substituição do engenheiro, desde que
verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância
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dos respectivos projetos e das especificações, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que
impliquem prorrogação do prazo final dos serviços;

x) Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através do
engenheiro.

y) O dimensionamento da equipe de auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano
de construção e trabalho previamente estabelecido;

z) A  FISCALIZAÇÃO  poderá  exigir  da  CONTRATADA a  substituição  de  qualquer  profissional  do
canteiro,  desde  que  verificada  a  sua  incompetência  para  a  execução  das  tarefas,  bem  como
apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro;

aa) A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48 h após a comunicação, por
escrito, da FISCALIZAÇÃO.

ab) A CONTRATADA cuidará  para  que  todas  as  partes  do  canteiro  permaneçam  sempre  limpas  e
arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

ac) A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA, às suas
custas, em horário previamente definido pela Fiscalização.

ad) Todos  os  serviços  serão  executados  com  equipamentos  que  garantam  perfeita  segurança  no
desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

ae) O entulho deverá ser transportado e depositado em containers, cuja localização será estabelecida
pela FISCALIZAÇÃO.

af) Todos os elementos construtivos removidos serão devidamente transportados para áreas aprovadas
pela Prefeitura de Rio Branco.

ag) A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de demolição, limpeza e retiradas que sejam
necessárias para viabilizar a execução plena dos serviços;

ah) A CONTRATADA deverá  providenciar  limpeza  durante  todo  o  período  do  contrato  e,  ao  final,
providenciará a limpeza geral da obra

ai) A coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade do proponente, não
lhe sendo admitida à arguição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar
o valor global proposto;

aj) Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente, e não podendo ser
superiores à mediana SINAPI (junho de 2019). Na planilha sintética deverão constar as seguintes
colunas: código SINAPI, item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário, custo com BDI e
custo total;

ak) Os quantitativos envolvidos neste projeto podem ser levantados através das pranchas anexas ou
encontram-se mencionados ao longo do corpo das especificações. Demais itens fornecidos apenas
em orçamento devem ser considerados como meramente informativos, devendo cada licitante avaliar
e adotar os seus próprios quantitativos segundo sua própria metodologia;

al) A ausência, na Planilha Orçamentária de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários
a execução satisfatória do objeto, não exime o licitante de executá-la dentro do preço global  da
proposta, devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços,
objeto da licitação, deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados
nas  especificações,  ficando  a  cargo  do  licitante  a  previsão  de  qualquer  serviço  ou  material
necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.

am)Sobre a garantia e segurança dos serviços a serem contratados/executados, o presente contrato se
rege por todo o arcabouço legal disponível na legislação atual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 - Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

a) fornecer os serviços/materiais de acordo com as condições estipuladas em sua proposta e neste
Termo de Referência;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE

b) substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da solicitação, os materiais/serviços
fornecidos em desconformidade com as especificações e quantitativos constantes nesse Termo de
Referência;

c) responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes
legais;

d) garantir  a  validade dos materiais  empregados/serviços,  pelo prazo constante na sua proposta,  a
contar da data de entrega/recebimento definitivo;

e) manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

f) antes  de  adquirir  o  material  para  a  execução  dos  serviços,  apresentá-lo  à  fiscalização  para
apreciação e análise, por meio de amostra múltipla quando possivel, em tempo hábil para que, caso a
utilização  do  mesmo  seja  vetada,  sua  reposição  não  venha  a  afetar  o  prazo  estabelecido.  As
despesas  decorrentes  de  tal  providência  correrão  por  conta  da  Contratada.  Não  serão  aceitos
materiais de segunda linha;

g) NÃO SUBCONTRATAR no todo os serviços contratados. Só é admitida a subcontratação parcial e,
ainda assim, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral do
objeto por parte da contratada, e que haja autorização formal do contratante;

h) responsabilizar-se pela ART de execução dos serviços junto ao CREA/AC;
i) responsabilizar-se por todas as despesas legais, tais como: emolumentos, taxas eventuais e registro

nos Órgãos competentes, impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro,
responsabilidade civil, assim como por eventuais multas a ela impostas pelo Poder Público e Órgãos
da Fiscalização, decorrentes de transgressões cometidas ao desenvolver os serviços contratados;

j) os serviços deverão ser dirigidos por encarregado da Contratada, funcionário desta, o qual ficará
responsável  pelos  operários  e  será,  à  exceção  dos  Titulares  da  Contratada,  a  única  pessoa
autorizada a estabelecer contatos formais com a Fiscalização;

k) responsabilizar-se pela guarda dos materiais;
l) fornecer  máquinas,  andaimes,  escadas  e  ferramentas,  assim  como  propiciar  a  todos  os  seus

funcionários atuantes em serviços relacionados ao objeto desta Licitação, o atendimento das medidas
preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos
serviços pela  Fiscalização,  durante  o  prazo de execução,  em caso de não cumprimento dessas
medidas.

m) apresentar nota fiscal/fatura dos serviços realizados;
n) cumprir com todas as suas responsabilidades decorrentes da aceitação contratual acerca do objeto

do presente procedimento, inclusive prazo de execução.
o) apresentar planilha de preços, planilha de composição de preço unitário (composição de cada item

contratado) e planilha de composição do BDI;
p) manter Diário de Obra no canteiro, atualizado;
q) em caso de alteração no projeto original, a Contratada ficará responsável pela elaboração do projeto

“As Built”, mediante prévia autorização do autor do projeto original.;
r) o pagamento da última medição fica condicionado à entrega do projeto “as built”;
s) observar  a  legislação  vigente,  no  que  couber  em  sua  área  de  atuação,  inclusive  a  Instrução

Normativa  N.  06,  de  05/08/18,  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  que
“dispõe sobre cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas quando da execução indireta de obras
públicas, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional”;

t) Responsabilizar-se  pela  qualidade  e  quantidade  dos  materiais  empregados,  fornecendo  todo  o
material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora
dos canteiros, assim como o processo de sua utilização;
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u) A Contratada deverá responder  por  todo  o ônus e  obrigações concernentes  à  legislação  social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem
direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos

4.2 - A Contratada obriga-se, ainda, em atendimento aos imperativos de sustentabilidade ambiental:
a) responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os
serviços, inclusive no tocante a seus empregados, prepostos e terceiros, respondendo, também, por
eventuais danos causados por seus empregados diretamente à Administração ou a terceiros;
b) atender as medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena
de  suspensão  dos  serviços  pela  Fiscalização,  durante  o  prazo  de  execução,  em  caso  de  não
cumprimento dessas medidas;
c) considerar,  juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo, principalmente no que concerne a
Normas de Execução de Serviços e/ou Obras.
e) orientar seus funcionários no sentido de manter especial atenção, dentro dos limites impostos pela
própria execução dos serviços, na preservação de mudas e árvores existentes no local e na utilização de
materiais recicláveis/reutilizáveis tanto nas atividades laborais como em outras ações cotidianas como
beber e comer.
f) executar os serviços fazendo uso de insumos, materiais, equipamentos, técnicas, práticas e destinação
de resíduos ambientalmente adequados, ecoeficientes, bem como a exigência de que os insumos e/ou
materiais a serem empregados deverão estar acompanhados de certificação ou documento expedido
pelos  órgãos  competentes  indicando  que  são  provenientes  de  fabricantes,  fornecedores  ou  jazidas
legalmente estabelecidos, no que couber.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 - Por este instrumento, a Contratante obriga-se a:

a) efetuar o pagamento devido, de acordo com os termos contratuais.
b) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela
Contratada;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/materiais entregues em desacordo com as especificações
descritas nesse Contrato;
d) garantir a proteção dos serviços executados contra atos de vandalismo ou de ações que possam
contribuir para danificar o produto entregue pela Contratada;
e) fiscalizar a execução do Contrato, de forma que o objeto contratado seja concluído de acordo com a
boa técnica e o produto final esteja em conformidade com o projeto proposto.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - A execução do objeto desse Contrato será realizada na Justiça Federal – Seção Judiciária de Estado do
Acre, localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n,  Portal  da Amazônia, CEP 69915-632, em Rio
Branco/AC.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS MATERIAIS:
7.1 – Todos os materiais/equipamentos a serem utilizados devem ser novos, de primeira linha e primeiro uso
e, no que couber, será exigida a garantia mínima fornecida pelo fabricante;

7.2 – No caso das tintas, consideram-se de primeira linha aquelas do padrão Suvinil, Coral, Sherwin Williams,
em cor a ser definida em momento oportuno entre representantes da Contratante e da Contratada.
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7.3  –  Serão  considerados  como  similares  os  materiais  que  apresentarem  as  mesmas  características  e
propriedades que aqueles especificados, cabendo à Contratada a prova das mesmas por instituição idônea.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
8.1  -  As  instalações  provisórias,  ferramentas,  máquinas  e  equipamentos  de  uso  no  local  dos  serviços,
incluídos os equipamentos de proteção individual,  serão dimensionados,  especificados e fornecidos pela
Contratada de acordo com o seu plano de execução, observadas as especificações estabelecidas e os limites
mínimos configurados na planilha original da Contratante.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, E DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
9.1 - A CONTRATADA deverá  executar os serviços contratados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
corridos, após a assinatura do respectivo contrato.

9.2 – O prazo de execução dos serviços abrange:
I. 50 (cinquenta) dias para execução dos serviços;
II. 05 (cinco) dias para Recebimento Provisório;
III. 05 (cinco) dias para Recebimento Definitivo.

9.3  –  O  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO  do  objeto  contratado  será  feito  pelo  responsável  por  seu
acompanhamento  e  fiscalização  ou  por  comissão  designada,  mediante  termo  circunstanciado,  próprio,
assinado pela comissão designada para este fim e pelo representante da Contratada, em até 05 (cinco) dias,
a  partir  da  comunicação  escrita  da  Contratada,  e  após a  verificação  de  que  os  serviços  se  encontram
acabados, sem nenhuma pendência;

9.4  –  O  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  será  feito  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade
competente,  mediante  termo  circunstanciado,  próprio,  assinado  pela  comissão  designada  e  pelo
representante da Contratada, em até 05 (cinco) dias após o recebimento provisório.

9.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos
serviços, nem a ética profissional pela execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1 - Os serviços serão recebidos pelo Núcleo de Administração de Serviços gerais – NUASG e Seção de
Planejamento e Acompanhamento de Obras – SEPOB, através de servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, após a execução e verificada sua qualidade, quantidade e conformidade com as
especificações do Edital.

10.2 - Os serviços/materiais serão recusados nos seguintes casos:
a) quando entregues com especificações diferentes das solicitadas;
b) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação;
c) quando se comprovarem de reaproveitamento, de segunda linha ou qualidade inferior;
d)  quando  os  serviços  não  forem executados  em conformidade  com o  contratado,  sem o  prévio
consentimento da Contratante.

10.3  -  A  Contratada  deverá  providenciar  a  substituição  do  material/equipamento/serviço  eventualmente
recusado imediatamente à comunicação feita pela Contratante, ainda que tal solicitação seja feita de maneira
informal.
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10.4 - Os materiais/equipamentos utilizados deverão ser novos, de primeiro uso, originais e devidamente
acondicionados em embalagem lacrada e fechada de fábrica, além de revestirem-se das características e
especificações contidas neste Termo de referência e na proposta vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PERÍODOS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS
11.1 - A garantia exigida pelos serviços/materiais fornecidos e executados pela Contratada será conforme
abaixo:

a) cinco anos para serviços de engenharia, na forma da Lei, a partir do recebimento definitivo;
b) seis meses para pintura externa;
c) um ano para pintura interna;
d) para materiais e equipamentos: será exigida a mesma garantia do fabricante.

11.2 - a garantia não cobre mau uso ou danos praticados por terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1 – Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
prorrogável por igual período, a critério da contratante, comprovante da garantia de  5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, a qual, a critério da licitante, se fará mediante escolha por uma das seguintes
modalidades:

a)  caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central  do Brasil  e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;
b) seguro-garantia; e
c) fiança bancária.

12.2 - Nos casos das modalidades “b” ou “c”, a validade mínima da garantia deverá cobrir o prazo de vigência
contratual de sessenta dias, e vir acompanhada de documentos que atestem o poder de representação do
signatário da apólice ou carta-fiança.

12.3 – A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) cobertura trabalhista e previdenciária.

12.4  – A modalidade seguro-garantia somente será aceita  se contemplar  todos os eventos indicados no
subitem 12.3.

12.5 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica, com
correção monetária, em favor do Contratado, com movimentação exclusivamente sujeita à previa autorização
formal da Contratada.
 
12.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois
por cento).
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12.7 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78
da Lei n. 8.666, de 1993.
 
12.8  -  O  garantidor  não  é  parte  interessada  para  figurar  em  processo  administrativo  instaurado  pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

12.9 - A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração.

12.10 - A garantia será considerada extinta:
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; e 
II. após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer o prazo de
extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

12.11 – O contratante não executará a garantia, exclusivamente, nas seguintes hipóteses: 
I. caso fortuito ou força maior; 
II. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
III. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; ou 
IV. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

12.12 - Em caso de prorrogação, revisão ou alteração do valor do contrato, o valor da garantia deverá ser
atualizado, de conformidade com o disposto no subitem 12.2.

12.13 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia,
pelo fiador, dos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, e conter cláusula de atualização.

12.14 – O Contratado se obriga a apresentar nova garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis , a
contar  da comunicação da Administração,  da redução do seu valor,  em razão de aplicação de qualquer
penalidade, ou de alteração dos valores contratuais que implique elevação do valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um
Servidor/Comissão designada pela Contratante.

12.2  -  O  servidor/Comissão  responsável  pelo  acompanhamento  e  pela  fiscalização  anotará  em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor/Comissão deverão ser
solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1  -  A despesa  com  a  execução  do  presente  Contrato  correrá  à  conta  dos  recursos  orçamentários
consignados no Programa de Trabalho n. 02.061.0569.4257.0001 e Elemento de Despesa n. 339039.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PREÇO
14.1 - Pela execução do serviço, objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e
irreajustável de R$ ______________________, de acordo com o cronograma físico-financeiro e a Planilha de
Quantitativos.

14.2 - O preço a que se refere o caput desta Cláusula é líquido, já incluso o BDI, e nele estão incluídas todas
as  despesas  necessárias  à  perfeita  execução  dos  serviços  objeto  deste  contrato,  tais  como:  materiais,
peças/componentes,  transporte,  mão  de  obra,  fretes,  ferramentas,  instalação  e  garantia  dos  serviços,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, tributos e emolumentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO
15.1 - Os serviços efetivamente executados e aceitos pela Contratante serão pagos em duas medições,
sendo uma com 30 (trinta) dias após o início e, outra, após o Recebimento Definitivo.

15.2 – Para fins de pagamento, a empresa contratada apresentará a Nota Fiscal para liquidação da despesa
pela  Contratante.  O  pagamento  será  feito  através  de  Ordem  Bancária  creditada  na  conta-corrente  da
empresa no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento e respectivo atesto da Nota Fiscal.

15.3 - Na Nota Fiscal apresentada deverá constar  o nome e o número do banco, o nome, o número da
agência e o número da conta-corrente da empresa.

15.4 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo
de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

15.5 - Serão retidos no ato do pagamento os valores relativos aos Tributos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP, etc.), salvo se a empresa apresentar prova de opção pelo SIMPLES.

15.6 - Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido no subitem 15.2, será devido à Contratada
atualização monetária de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a
data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.

15.7  -  Havendo erro  na  Nota  Fiscal,  ou  outra  circunstância  que  desaprove  a  liquidação  da  despesa,  o
pagamento será sustado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Contratante.

15.8  -  A  Contratante  reserva-se  o  direito  de  não  efetuar  o  pagamento  se,  no  ato  de  aceitação  dos
materiais/serviços, estes não estiverem de acordo com as condições pactuadas, sem constituir-se em mora
por esta decisão.

15.9  -  Como condição para efetivação do pagamento será exigida a  regularidade fiscal  e  trabalhista  da
empresa contratada, comprovada pela validade dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito - CND para com a Previdência Social;
b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)  Certidão de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita
Federal do Brasil;
d)  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943.
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15.10 -  A Contratante  deduzirá do montante a  pagar os valores correspondentes a eventuais  multas ou
indenizações devidas pela empresa contratada, além de quaisquer despesas ou danos, efetuados por seus
empregados, após o devido processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
16.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões
que a Contratante, a seu critério e de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira, determinar
no objeto do contrato, respeitados os limites legais previstos na Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
17.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002, a Contratada 
que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
c) Fraudar a execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo durante a execução do contrato;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

17.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato a Administração pode aplicar à Contratada as
seguintes sanções:
a)  Advertência por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  contratuais
consideradas infrações leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
objeto contratado.

b) Multa de:
I. -  0,25% por dia sobre o valor total contratado em caso de atraso na entrega do objeto ou prestação do
serviço, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no
caso de entrega/execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
II. -  1%  (um  por  cento)  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  total  contratado,  em  caso  de  atraso  na
entrega/execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
III. - 1% (um por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o total contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;
IV. -  0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de  atraso na apresentação de
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração a promover a rescisão do contrato.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo  não  superior  a  2  (dois)  anos  em  caso  de  infrações  médias,  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretem prejuízo significativo à Administração e, também, desde que não seja o caso de aplicação da
penalidade  de  declaração  de  inidoneidade,  assim  consideradas:  a)  inexecução  total  do  contrato;  b)
retardamento  da  execução  do  objeto  contratual;  c)  fraude  na  execução  do  contrato;  d)  comportamento
inidôneo durante a execução do contrato; e) cometimento de fraude fiscal; e f) não manutenção da proposta.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em casos de infrações
consideradas graves, entendendo-se como tais as que o infrator tenha agido de má-fé, tenha se beneficiado
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diretamente  da  infração  cometida  e,  ainda,  tenha  causado  prejuízo  significativo  à  Administração.  Essa
penalidade subsistirá enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base na letra anterior.

17.3 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

17.4 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

17.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
Contratado  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração ou cobrada judicialmente.

17.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas nesse item realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666/93, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/99.

17.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado os princípios
da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e interesse público.

17.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.9 - A empresa contratada que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do
objeto  deverá  apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente  comprovada,  acompanhada de  pedido  de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
das partes, e que altere fundamentalmente as condições contratuais,  bem como nos de impedimento de
execução  do  contrato  por  fato  ou  ato  de  terceiro  reconhecidos  pela  Contratante,  em  documento
contemporâneo à sua ocorrência.

17.10 - A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo, deverá ser encaminhada à Contratante,
até  a  data  do  vencimento  do  prazo  de  entrega  inicialmente  estipulado,  ficando  a  critério  desta  a  sua
aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
18.1  -  A Contratante  se  reserva  o  direito  de  rescindir,  unilateralmente,  independente  de  notificação  ou
interpelação judicial e extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de quaisquer das situações previstas
na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, I e art. 80
e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93.

18.2 - Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos
termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VIGÊNCIA
19.1 -  O presente Contrato vigorará da data da assinatura até trinta dias após o recebimento definitivo dos
serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
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20.1 - Fica eleito pelas partes o Foro Federal de Rio Branco/AC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor
e forma.

CONTRATANTE
CONTRATADA
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