
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0050213-42.2021.4.01.8008

TOMADA DE PREÇOS 02/2022

 

A Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais/Tribunal Regional Federal da 6 a. Região , mediante a Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portaria Disub/JFA n. 14769785 de 02 de junho de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que
na data, horário e local indicados, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob a forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93, LC 123/06 e alterações, Decretos nº
7.983/13, 8.538/2015 e alterações, Portaria PRESI/TRF1 126/2022 (15285000) de 25/04/2022, e demais normas aplicáveis.
 
Integram este edital:
 
* Projeto Básico:

Anexo I – Memorial Descritivo
Anexo II – Projetos Básicos e Legais
Anexo III – Planilha Orçamentária
Anexo IV – Modelo de Declaração de Indicação da Equipe Técnica
Anexo V – Declaração de Vistoria de Serviços em Licitação ou Declaração de Conhecimento das Condições Locais

* Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal
* Modelo de declaração de aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido na lei complementar nº 123/2006, nos termos do
Decreto 8.538/2015, se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte
* Modelo de declaração de concordância com o Decreto 7.983/2013
* Modelo de declaração de elaboração independente de proposta
* Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos
* Minuta Contratual
 
 
Entrega dos Envelopes nº. 01 (documentos de habilitação), nº. 02 (proposta de preço) e de declarações complementares:
até as 14 horas do dia 06/12/2022.
 
Início da Sessão Pública, credenciamento e abertura dos envelopes de habilitação, seguida de realização de consulta “on
line” ao SICAF: em 06/12/2022, às 14 horas.
 
Local: Rua Leopoldo Schmidt, n. 145, Centro, 1º andar - Sala Multiuso, CEP: 36.060-040 – Juiz de Fora/MG.
 

 
 

* O edital e demais informações relativas ao certame estão também disponíveis no sítio
https://portal.trf1.jus.br/sjmg/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm "Licitações e Compras da SJMG/TRF6" - "Licitações
em andamento 2022".

 
Área interessada: Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.
 
1) OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia para a recuperação das patologias estruturais do
edificio sede da Subseção Judiciária de Fora, conforme documentos que constituem o projeto a ser executado - projeto básico, memorial
descritivo, planilha orçamentária de referência, de autoria da empresa Zeringota & Vizeu Engenharia e Consultoria Ltda. É escopo dos
serviços de recuperação: execução de estruturas em concreto armado e metálica, pavimentação, impermeabilização de lajes,
reservatório de água, pisos e paredes, serviços hidrossanitários, vedações, pinturas, acabamentos, entre outros.
1.2. A licitação será realizada por item único.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos.
1.4. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, nos termos do subitem 17 do Projeto Básico.
 
2) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União
para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 0001/090013
Natureza da Despesa: 339039-16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações).
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Programa de Trabalho: Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional/Plano Orçamentário: Modernização das Instalações da Justiça
Federal (PTRES 168361).
 
3) IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
3.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da
decisão a ela pertinente.
3.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o. do art. 113 da referida Lei.
3.4. Se acolhida a impugnação e resultando alteração que afetar a formulação das propostas, será publicada nova data para a realização
do certame.
3.5. Até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à Administração
elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao
cumprimento de seu objeto.
3.6. A impugnação e os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados para o e-mail nusub.jfa@trf1.jus.br, ou entregues por via postal
ou presencialmente no seguinte endereço: Rua Leopoldo Schmidt, n. 145, bairro Centro, CEP 36.060-040, Juiz de Fora/MG - Núcleo de
Apoio à Subseção (NUSUB/JFA).
3.7. Os esclarecimentos e/ou impugnações serão respondidas no site https://portal.trf1.jus.br/sjmg/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm
 para Tomada de Preços n° 02/2022.
3.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a Administração.
 
4) REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
4.1. A representação do licitante deverá ser feita por instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida em cartório,
outorgado pelo representante legal da empresa e apresentado juntamente com o documento de identidade do outorgado, comprovando-
se a competência do outorgante com apresentação do contrato social ou documento equivalente.
4.2. Caso o representante legal presente à licitação seja sócio ou o titular da empresa, deverá apresentar documento que comprove sua
competência para representá-la.
4.3. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualifica o licitante, mas o impedirá de ser representado nos atos da
licitação.
4.4. Os documentos de credenciamento dos representantes legais deverão ser entregues em envelope separado dos envelopes de
documentos de habilitação, de proposta e declarações complementares, podendo ser apresentada cópia simples acompanhada do
original ou somente cópia autenticada.
4.5. É vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de um licitante.
4.6. Relação de documentos:
4.6.1. Titular da empresa licitante: cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial
no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
4.6.2. Representante designado pela empresa licitante: instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes
para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
 
5) PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta Tomada de Preços a quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
5.3.2. que não atendam às condições deste edital e seus anexos;
5.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa
ou judicialmente;
5.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
5.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, nos termos do item 4.3 do Projeto Básico;
5.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
5.3.8. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017).
5.3.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os
serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a
organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.
5.3.9. que sejam cooperativas, em razão da natureza dos serviços, usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia,
existindo, na execução dos serviços, a necessidade de subordinação jurídica dos profissionais com a pessoa jurídica contratada,
pessoalidade e habitualidade, nos termos da Súmula 281 do TCU.
5.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio
com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
5.4.1. Para os fins do disposto neste subitem, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013
e art. 2º, inciso III, do Decreto nº. 7.203, de 04 de junho de 2010);
5.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão
contratante.
 
6) MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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6.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar declaração de que atende aos requisitos do artigo 3° da
Lei Complementar 123/2006, conforme subitem 10.1.1. do edital, a fim de assegurar a preferência de contratação.
6.1.1. A declaração deverá ser apresentada no envelope das declarações complementares, separadamente dos envelopes de habilitação
e de proposta.
6.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.3. Na ocorrência do empate legal, proceder-se-á da seguinte forma:
6.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada a apresentar nova proposta de valor inferior
ao da primeira colocada, na forma dos subitens 13.9 e 13.10.
6.3.1.1 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em
situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.3.2. Não havendo manifestação do licitante, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura estejam em
situação de empate legal, para o exercício do mesmo direito.
6.3.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 6.3.1 e 6.3.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
6.3.4. O disposto nos subitens 6.3.1 e 6.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos de habilitação exigidos neste edital, inclusive os
referentes à comprovação de regularidade fiscal, ainda que contenham restrições.
6.4.1 Será assegurado o prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Justiça Federal, para a regularização da
documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
6.4.1.1. 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.
6.5. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, a Comissão Permanente de
Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no
exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°,
do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
6.5.1. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
6.5.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a não aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa
qualificação.
 
7) APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
7.1. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação (item 8 do edital), à proposta (item 9 do edital), e às declarações
complementares (item 10 do edital) deverão ser apresentados pelos licitantes separadamente em três envelopes, sendo os dois primeiros
necessariamente fechados e lacrados, rubricados no fecho, identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres, conforme a seguir:
7.1.1. Envelope nº 1 - Documentos de habilitação:

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
NOME EMPRESARIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:
CONTATO: RESPONSÁVEL
TELEFONE:
E-MAIL:

 
7.1.2. Envelope nº 2 - Proposta:

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2022
NOME EMPRESARIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:

 
7.1.3. Envelope de Declarações Complementares:

ENVELOPE DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
NOME EMPRESARIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:

 
7.2. Além da documentação relacionada no item anterior, deverão ser apresentados, separadamente dos envelopes, os documentos
relativos ao credenciamento do representante, nos termos do item 4 do edital.
7.3. Será admitido o encaminhamento da documentação para o endereço constante do preâmbulo deste edital, por via postal ou outro
meio similar de entrega, desde que seja recebido com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário marcado para abertura da sessão
pública, endereçado à Comissão Permanente de Licitação e com identificação do certame.
7.4. Finalizado o recebimento dos documentos não serão admitidos novos licitantes.
7.5. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
7.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
7.8. O valor total para a execução do objeto pretendido, que será considerado o valor máximo para fins de aceitação, é de R$
606.112,76 (seiscentos e seis mil, cento e doze reais e setenta e seis centavos),  conforme Planilha Orçamentária (Anexo III -
doc. 0111578), com base na Tabela SINAPI de JULHO/2022, conforme subitem 13 do Projeto Básico. O preço estimado compreende todas
as despesas diretas e indiretas, necessárias à perfeita execução do objeto, bem como o BDI de 20,19%.

Edital de Licitação 0089666         SEI 0050213-42.2021.4.01.8008 / pg. 3



 
8) DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 
8.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc ou https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br para a pessoa jurídica) em nome da
empresa licitante e também de seu(s) sócio(s) majoritário(s).
8.1.3. Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIAI, constante do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho
Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ou https://certidoes-ap
HYPERLINK "https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/"f.apps.tcu.gov.br para a pessoa jurídica) em nome da
empresa licitante e também de seu(s) sócio(s) majoritário(s).
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=INABILITADO:CERTIDAO:0: ou https://certidoesapf. apps.tcu.gov.br para a pessoa jurídica) em nome da
empresa licitante.

* A consulta aos cadastros será realizada em nome das empresas licitantes e também de seus sócios
majoritários, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
* Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante
estiver com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

 
8.2. Os documentos de habilitação de responsabilidade dos licitantes são os seguintes:
8.2.1. Grupo 1:
8.2.1.1. Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal
8.2.1.2. Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente, comprovando
habilitação para o desempenho do objeto licitado.
8.2.1.3. Registro ou inscrição do responsável técnico, legalmente habilitado, na entidade profissional
competente.
8.2.1.4. Atestado(s) de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, ou acompanhado(s) da respectiva Certidão de
Acervo Técnico (CAT), em nome dos responsável(is) técnico(s), que comprove(m) capacidade para execução
do objeto, conforme abaixo:

Engenheiro Civil ou outro profissional legalmente habilitado para executar obras de impermeabilização,
com requisito de 350 m2 de área.
Engenheiro Civil ou outro profissional legalmente habilitado para executar obras de recuperação
estrutural, com requisito de 2.500 m2 de área.

8.2.1.5. Os atestados apresentados pela licitante deverão mencionar especificamente local como endereço
completo e data (mês e ano) em que foram realizados os serviços.
8.2.1.6. Mediante solicitação da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, a licitante deverá encaminhar cópias dos
contratos e/ou informar os dados de contato do(s) emitente(s) do(s) atestado(s) como telefone, endereço, e-
mail.
8.2.1.7. Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em
andamento, bem como, não serão aceitos atestados de trabalhos executados em consórcio.
8.2.1.8. A licitante deverá ainda comprovar que o profissional de nível superior indicado é formalmente
vinculado à licitante, mediante apresentação de um dos documentos listados abaixo, caso não conste(m) do
documento exigido no subitem 8.2.1.2:
a) Ficha de Registro de Empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, quando empregado;
b) Contrato Social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da interessada ;
c) Contrato de prestação de serviços, quando tratar-se de profissional autônomo;
d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, assinado pelas partes
ou acompanhada de Declaração de Anuência do Profissional, condicionado neste caso, à comprovação da
formação do vínculo se a licitante for vencedora do certame, até a data de assinatura do contrato
8.2.1.9. Os profissionais indicados pelo licitante, detentores de atestados de capacidade técnica, serão os
responsáveis técnicos pela execução do serviço/obra, respondendo perante a Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais por todos os atos da empresa, só se admitindo a sua substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante e que apresentem novos
documentos comprobatórios da capacidade técnica.
8.2.1.10. Caso haja subcontratação do serviço, a licitante deverá apresentar o registro do profissional
responsável técnico na entidade competente e novos documentos pertinentes à comprovação da capacidade
técnico-profissional.
8.2.1.11. Caso a Contratada possua registro na entidade profissional competente em região diferente da de
Minas Gerais, fica a mesma obrigada a emitir visto na entidade profissional competente em Minas Gerais para
serviços com duração igual ou inferior a 180 dias, e registro na nova região para serviços com duração
superior ao período citado, após a assinatura do Contrato.
8.2.1.12. Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
8.2.1.12.1. Caso o licitante possua Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial,
deverá apresentar, juntamente com a certidão, documento que comprove que o plano de recuperação da
empresa foi acolhido na esfera judicial, tendo sido aprovado e homologado judicialmente, com a recuperação
já deferida, conforme art. 58 da Lei 11.101/2005.
8.2.1.13. Indicação de Equipe Técnica, conforme modelo constante do Anexo IV, observado o subitem 10.17
do Projeto Básico.
8.2.1.14. Declaração de Vistoria de Serviços em Licitação ou de conhecimento das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelos (Anexo V) e subitem 14 do Projeto Básico.
A vistoria prévia (facultativa) deverá ser agendada junto ao Núcleo de Apoio à Subseção (NUSUB/JFA) da
Subseção Judiciária Federal de Juiz de Fora, através do e-mail nusub.jfa@trf1.jus.br.
 

 
8.2.2. Grupo 2:
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8.2.2.1. registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; no caso
de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
8.2.2.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
8.2.2.3. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto desta
concorrência;
   8.2.2.3.1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.2.2.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União;
8.2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.2.2.6. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
8.2.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeito de negativa,
expedida pela Justiça do Trabalho.
8.2.2.8. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, nos termos do
art. 31, I, da Lei 8.666/93, apresentados na forma da lei, comprovando índices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1.

 
8.3. As empresas regularmente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ficarão dispensadas de
apresentar os documentos do grupo 2 (subitem 8.2.2 deste edital), exceto o balanço patrimonial, caso o registro no Sicaf não apresente
os dados exigidos para a habilitação.
 8.3.1. A comprovação do cadastro será realizada mediante consulta on line pela Comissão Permanente de Licitação durante a sessão de
abertura.
 8.3.2. Os documentos de regularidade fiscal e de qualificação econômico-financeira que porventura não constem na Declaração do SICAF,
ou ali estejam assinalados com prazo vencido, se válidos na data da licitação, poderão ser entregues na própria sessão, inclusive
enviados pela internet, caso haja viabilidade de acesso.
8.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte seja habilitado, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.5. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.6.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz. Ressalva-se que os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou filial da licitante,
nos termos do Parecer n. 00005/2021/CNMLC/CGU/AGU.
8.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante estará habilitado e apto a participar da fase de
julgamento das propostas.
8.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.
 8.8.1. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02 (proposta), sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
 
9) DA PROPOSTA
9.1. Será selecionada a proposta que apresentar o menor preço global para a execução da obra, atendidas as demais exigências fixadas
no edital e seus anexos.
9.2. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, e ao final firmada pelo representante
legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo estar em consonância com os itens 8, 9 e 10 do Projeto
Básico, e conter:
 9.2.1. Planilha Orçamentária (conforme Anexo III) detalhada, contemplando preço global para a execução dos serviços, acompanhado
dos quantitativos, unidades, preços unitários e preços totais de cada item, conforme planilha orçamentária de referência e observado o
disposto no subitem 10 do projeto Básico.
   9.2.1.2. O BDI e as taxas de encargos sociais para horistas e mensalistas, praticados pela empresa proponente, acompanhados das
respectivas memórias de cálculo, nos termos do Anexo III.
   9.2.1.3. A planilha de encargos sociais deverá ser preenchida com ou sem a desoneração da folha de pagamento, conforme o caso.
 9.2.2. Banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
 9.2.3. Nome completo e CPF de quem assinará o contrato digitalmente através do SEI - Sistema Eletrônico de Informações. Caso a
adjudicatária não possua cadastro, deverá providenciá-lo, por meio de acesso ao link https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0. Em caso de dúvida, entrar em contato com a Setra - Seção de Contratos - pelo
e-mail setra.mg@trf1.jus.br.
9.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
9.4. Se a proposta omitir prazo ou algum elemento descritivo do objeto, prevalecem os estabelecidos no edital.
9.5. A proposta deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.6. Visando compatibilizar os preços ofertados com o sistema SIAFI, que não aceita mais de duas casas decimais após a vírgula, serão
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considerados, para fins de julgamento, os valores unitários até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as
demais, se houver.
9.7. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
 
10) DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
10.1. Deverão ser entregues em envelope próprio, separadamente dos envelopes de documentos de habilitação, de proposta e dos
documentos de credenciamento dos representantes legais, as seguintes declarações:
 10.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, caso opte por usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, nos termos do Decreto 8.538/2015, se o licitante for microempresa ou
empresa de pequeno porte (modelo anexo);
   10.1.1.1. a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante perder o direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
 10.1.2. de que concorda com o Decreto 7.983/2013.
 10.1.3. de que elaborou proposta de forma independente.
 10.1.4. de inexistência de fatos impeditivos.
 10.1.5. que comprove direito de preferência para fazer jus ao desempate, se for o caso, considerando os critérios constantes no art. 3º, §
2º, da Lei nº 8.666/1993 e subitem 13.13 do edital.
10.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste edital.
 
11) DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA
11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados neste edital, da qual será lavrada ata
circunstanciada assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes.
11.2. Aberta a sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação verificará os documentos de credenciamento dos representantes
legais de que trata o item 4 deste edital e, após, receberá, de uma só vez, os envelopes nº 01 (documentos de habilitação), nº 02
(proposta), e de declarações complementares, na forma do item 7 deste edital.
11.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas, exceto a atualização de
documentos já apresentados.
11.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á:
 11.4.1. À abertura dos Envelopes de Declarações complementares, com a rubrica do conteúdo dos envelopes.
   11.4.1.2. Será admitido o recebimento de declaração complementar porventura faltante, na própria sessão, firmada pelo representante
legal.
 11.4.2. À abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de habilitação, com a rubrica do conteúdo dos envelopes e conseguinte
julgamento, na forma do item 12 deste edital.
 11.4.3. À abertura de prazo recursal contra habilitação e inabilitação, na forma do item 14 deste edital.
 11.4.4. À abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta, com a rubrica do conteúdo dos envelopes e conseguinte julgamento, na forma do
item 13 deste edital.
 11.4.5. À abertura de prazo recursal contra o julgamento de proposta, na forma do item 14 deste edital.
11.5. Após o julgamento da habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim,
após o regular decurso da fase recursal.
11.6. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese,
todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços ainda lacrados, que serão rubricados
externamente por todos os representantes/licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, permanecerão
em poder desta, invioláveis, até que seja concluída a fase de habilitação.
11.7. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá
fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram.
11.8. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e
pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
 
12) DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
12.1. Após os procedimentos relacionados nos subitens 11.2 do edital, serão abertos os envelopes de nº. 01 contendo os documentos de
habilitação dos licitantes.
12.2. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes ou por
seus representantes e a Comissão de Licitação procederá as verificações de que trata o subitem 8.1 do edital.
12.3. Serão analisados os documentos apresentados, verificando-se sua conformidade com as exigências do edital.
12.4. Será considerado inabilitado o licitante que:
 12.4.1. Não cumprir os requisitos de habilitação definidos no edital.
 12.4.2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados,
ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF ou de outras consultas em sítios oficiais, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
 12.4.3. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01 (Habilitação).
12.5. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de
pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual
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período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
12.6. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
12.7. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se
presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação
direta aos interessados e lavrada em ata.
12.8. Do julgamento da habilitação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação do ato de julgamento da habilitação ou da lavratura da ata.
 12.8.1. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
12.9. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão Permanente de
Licitação dará sequência com o julgamento das propostas das concorrentes habilitadas.
12.10. A intimação do resultado final do julgamento da habilitação será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes
os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
12.11. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem
interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
12.12. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissão.
12.13. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
 
13) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. Após o julgamento da habilitação e depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da
decisão desfavorável do recurso, os envelopes nº 2 (proposta) das empresas habilitadas serão abertos para julgamento.
13.2. O critério de julgamento será o de menor preço global.
13.3. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes.
 13.3.1. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das propostas.
13.4. A Comissão Permanente de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.
13.5. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital, para efeito de julgamento da proposta.
13.6. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
13.7. A Comissão Permanente de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas ou empresas
de pequeno porte que tenham apresentado declaração de que trata o subitem 10.1.1, proceder-se-á a comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
 13.7.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez
por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
13.8. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até
10% (dez por cento) sobre o valor cotado pelo primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os licitantes para que,
por meio de sorteio, se identifique aquele que primeiro poderá apresentar proposta reduzida, obrigatoriamente de valor inferior ao da
primeira colocada.
13.9. Ocorrendo o julgamento das propostas na própria sessão, terá direito a apresentar nova proposta para desempate, no prazo de 15
(quinze) minutos, o licitante que estiver devidamente representado. O valor da nova proposta será registrado em ata, e a empresa
deverá entregar a proposta ajustada até o primeiro dia útil subsequente, podendo ser prorrogado por igual prazo, mediante solicitação
justificada.
13.10. Caso o julgamento não se dê na própria sessão de abertura e ocorra empate, a Comissão Permanente de Licitação designará data
e horário para a divulgação do resultado, realização de sorteio e oferta de nova proposta, conforme o caso.
13.11. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, na forma dos itens anteriores.
13.12. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins de aceitação do valor
ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
13.13. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
 13.13.1. produzidos no País;
 13.13.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
 13.13.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
 13.13.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
13.14. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio,
para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
13.15. Será desclassificada a proposta que:
 13.15.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, ou com a legislação vigente e aplicável, ressalvados
os equívocos irrelevantes, que não comprometam a clareza da proposta, o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação;
 13.15.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;
 13.15.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e/ou anexos;
 13.15.4. com valor superior ao limite máximo estabelecido no subitem 7.8 do edital;
 13.15.5. cujo valor tiver sido declarado inexequível, observados o subitem 13.16 do edital.
13.16. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será desclassificada a proposta ou
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lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência
fixado pela Administração, conforme previsto no subitem 10.10 do Projeto Básico.
13.17. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será
considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
 13.17.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
 13.17.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
 13.17.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993.
 13.17.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
 13.17.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item,
não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da
proposta.
 13.17.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
 13.17.7. Será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
13.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições
que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos
demais licitantes.
13.19. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha
puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.
13.20. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão Permanente de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
13.21. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão Permanente de Licitação passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
13.22. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato de julgamento das propostas ou da lavratura da ata.
 13.22.1. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
 
14) RECURSOS
14.1. Da habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93.
 14.1.1. O prazo não será observado quando os licitantes, unânime e expressamente, desistirem de recorrer.
14.2. A intimação do julgamento será feita pela imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada
a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
14.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
14.4. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à
interposição de recursos.
14.5. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
14.6. Os recursos deverão ser encaminhados preferencialmente para o e-mail nusub.jfa@trf1.jus.br, ou entregues por via postal ou
presencialmente no seguinte endereço: Leopoldo Schmidt, n. 145, bairro Centro, CEP 36.060-040, Juiz de Fora/MG, 1º andar – Núcleo de
Apoio à Subseção (NUSUB/JFA).
14.7. O recurso será dirigido ao(à) Diretor(a) do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, por intermédio do Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
14.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
 
15) DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
 15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em
que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
 15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante vencedor não assinar o contrato, não retirar
o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos pertinentes, a partir da fase de julgamento do ato inconsistente.
15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
 15.2.1. A convocação será feita por e-mail, sendo responsabilidade do licitante informar seus dados para contato.
 
16) DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
16.1. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão Permanente de
Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após,
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
16.2. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes
os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos

Edital de Licitação 0089666         SEI 0050213-42.2021.4.01.8008 / pg. 8



interessados e lavrada em ata.
16.3. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial da União e no site deste órgão
https://portal.trf1.jus.br/sjmg/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm "Licitações e Compras da SJMG/TRF6" - "Licitações em
andamento 2022".
 
17) PRAZO DE EXECUÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1. O licitante adjudicado tem o prazo de dois dias úteis para:
 17.1.1. assinatura do contrato.
17.2. O prazo para a entrega do objeto contratual será de até 90 (noventa) dias corridos para execução dos serviços, contado a partir do
décimo dia corrido da expedição da primeira Ordem de Serviço, conforme subitem 11.1 do Projeto Básico.
17.3. Os serviços serão executados com base no cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela Contratada e aprovado pela
Contratante, com medições a cada 30 (trinta) dias, com vistas ao acompanhamento e fiscalização do cumprimento do Contrato, devendo
o Cronograma físico-financeiro ser apresentado previamente à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.
 17.3.1. Sempre que se verificar atraso de etapa da obra em relação ao cronograma físico-financeiro, a Contratada deverá apresentar
justificativa por escrito até o 5º dia antes do final da etapa, a qual será submetida à Fiscalização da obra e à equipe da Contratante, para
análise. Não sendo aceita a justificativa, a Contratada incidirá nas sanções previstas em Contrato.
17.4. Para recebimento final da obra, observado o subitem 21 do Projeto Básico, a Contratada deverá testar as instalações, para verificar
seu funcionamento, e entregar:
 17.4.1. Requisição de baixa das Anotações de Responsabilidade Técnica dos serviços realizados.
 17.4.2. Todos os manuais, certificados de garantia, notas fiscais e mídias digitais, caso existam, que compõem a documentação dos
fabricantes dos produtos instalados, nos casos em que se fizerem necessários.
 17.4.3. Cópia dos resultados de todos os testes e ensaios definidos no memorial descritivo e demais documentos anexos a este edital,
que devem apresentar resultado positivo e terem sido aprovados pela Fiscalização da Justiça Federal.
 17.4.4. Projeto Executivo, com os detalhamentos demandados, e Projeto de “As-Built”, em dispositivo de armazenamento digital (“pen-
drive”), em formato “.rvt/.ifc” ou “.dwg” e “.pdf”, contendo os layouts, detalhes e anotações pertinentes aos serviços executados, além de
uma via física impressa em formato compatível, conforme subitem 18.1.54 do Projeto Básico.
 17.4.5. Comprovação das ligações definitivas de água, esgoto, energia e gás (quando necessário).
 17.4.6. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
 17.4.7. Documentos de aprovação exigíveis por quaisquer outros órgãos competentes para liberação de uso da edificação.
17.5. O objeto será recusado se não atender ao edital, devendo ser adequado no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da
recusa, sem ônus para a Justiça Federal e sem prejuízo das sanções cabíveis.
17.6. O objeto será recebido em caráter provisório mediante termo próprio, assinado pela Comissão de Acompanhamento e Recebimento
e da Fiscalização contratada, em até 10 (dez) dias corridos, a partir de comunicação expressa, por parte da Contratada, da conclusão dos
serviços.
17.7. O recebimento definitivo do objeto dar-se-á mediante termo próprio, assinado pela Comissão de Acompanhamento e Recebimento e
da Fiscalização contratada, em até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento provisório, desde que comprovada, em vistoria, a perfeita
conformidade dos serviços às cláusulas contratuais, aos projetos e às especificações, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
17.8. Os Recebimentos Provisório e Definitivo não excluem da Contratada a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços,
nem a ética profissional pela execução do Contrato.
 
18) GARANTIA
18.1. Será prestada garantia, para assegurar a fiel execução do contrato, conforme o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93 e na minuta
contratual.
 
19) PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE
19.1. O pagamento e o reajuste serão realizados pela Justiça Federal nas condições indicadas na minuta contratual.
 
20) SANÇÕES
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:
 20.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
 20.1.2. apresentar documentação falsa;
 20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
 20.1.5. não mantiver a proposta;
 20.1.6. cometer fraude fiscal;
 20.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
20.2. 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 da licitação.
20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:
 20.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
 20.3.2. multa de 10% sobre o valor total da contratação;
 20.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, pelo prazo de até dois
anos (art. 87 da Lei 8.666/93);
 20.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
20.4. Além das sanções previstas no subitem anterior, o licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte estará
sujeito a:
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 20.4.1. multa de 2% sobre o valor da contratação, quando não regularizada a documentação no prazo estabelecido no subitem 6.4.1
deste edital;
 20.4.2. multa de 2% sobre o valor global da contratação e reclusão de um a cinco anos, nos termos do artigo 299 do Código Penal,
quando prestar declaração falsa objetivando os benefícios da Lei Complementar 123/06 e alterações.
 20.4.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, às penas de multa, sem prejuízo das demais cominações
legais.
20.5. A aplicação das sanções relacionadas neste subitem será precedida de processo administrativo mediante o qual se garantirá o
contraditório e a ampla defesa.
20.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos por GRU (Guia
de Recolhimento da União) no prazo de cinco dias úteis após a notificação, ou, ainda, cobrados judicialmente.
20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional
ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa observando-se o disposto na Portaria PRESI/TRF1 126/2022 (15285000) de 25/04/2022 e subsidiariamente nas Leis nº
8.666, de 1993 e nº 9.784, de 1999.
20.14. 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 o princípio da proporcionalidade.
20.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.16. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico e Minuta Contratual.
 
21) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário.
21.2. No julgamento da habilitação e das propostas, poderão ser sanados erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
21.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.5. É recomendável que o licitante confirme o recebimento da documentação enviada por e-mail, através dos telefones 32-3311-1565,
estando ciente de sua responsabilidade pela perda do negócio em caso de não recebimento dos documentos tempestivamente pela
Seção de Compras e Licitações.
21.6. Se na data da sessão, a situação de pandemia de COVID-19 ainda persistir, a Justiça Federal adotará os protocolos de segurança
devidos, sendo obrigatório o uso de máscara pelos presentes na sessão, caso as orientações sanitárias vigentes à época assim o
recomendem.
21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
21.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.10. O edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico https://portal.trf1.jus.br/sjmg/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm "Licitações e Compras da SJMG/TRF6" -
"Licitações em andamento 2022".
2.11. Outros esclarecimentos sobre a presente licitação poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, pelos telefones
(32) 3311-1565.
 
 

Jorge Luiz do Carmo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 
Rua Leopoldo Schmidt, nº 145 - Bairro Centro - CEP 36060-040 - Juiz de Fora - MG - www.trf1.jus.br/sjmg/
0050213-42.2021.4.01.8008 15734346v7

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz do Carmo, Diretor(a) de Núcleo, em 17/11/2022, às 09:40, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0089666 e o código CRC 85F8C043.
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PROJETO BÁSICO

 

 

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia para a recuperação das patologias estruturais
encontradas no edifício sede da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, conforme documentos que constituem o projeto a ser executado -
projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária de referência, de autoria da empresa Zeringota & Vizeu Engenharia e
Consultoria Ltda. É escopo dos serviços de recuperação: execução de estruturas em concreto armado e metálica, pavimentação,
impermeabilização de lajes, reservatório de água, pisos e paredes, serviços hidrossanitários, vedações, pinturas, acabamentos, entre
outros.
 
2. JUSTIFICATIVA
Conforme Laudo Técnico de Avaliação Estrutural (15743617) foram identificadas anomalias e falhas em diversos componentes da
edificação, algumas inclusive classificadas conforme o grau de risco em nível crítico, cujo agravamento implicará em perda acentuada do
desempenho e da proteção do sistema estrutural, razão pela qual devem ser recuperadas, tendo em vista o risco oferecido aos usuários,
ao meio ambiente e ao patrimônio.
 
3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
3.1. O objeto da licitação tem a natureza de obra na modalidade reforma.

(...) Classificação como obra ou serviço de engenharia
O art. 6º, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços e o Manual de Obras e Serviços
de Engenharia - Advocacia-Geral da União, assim explicita:
“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocínio e propõe a seguinte solução (Item 83.4):
a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra de engenharia, vedada a
adoção do pregão;
b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de serviço de engenharia,
cabível a adoção do pregão;
Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, para
o qual reforma consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as
características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 02/2009).
Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a
proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, o
serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material específico
já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-
se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.
 
JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é (X) OBRA ou ( ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes
acima e as considerações técnicas constantes da Manifestação TRF6-SEPOB 0088692.

3.2. Objeto a ser contratado na modalidade Tomada de Preços, conforme preconiza a lei 8.666/93.
 
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. Nos termos do Acórdão 1977/2013-Plenário e ao art. 50, da Lei nº 9.784/99, o regime de execução será empreitada por preço
unitário.
4.2. Não é recomendado o parcelamento da contratação por ser tecnicamente complexa a gestão das múltiplas interfaces dos serviços.
4.3. Não será aceita a contratação por meio de consórcio devido ao serviço não ser de alta complexidade e com o intuito de aumentar a
competitividade do certame.
 
5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
5.1. Lei nº 8666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração e dá outras providências.
 
6. DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
6.1. A contratação objeto deste Termo encontra-se alinhada com:
6.1.1. Plano Estratégico da Justiça Federal – PEJF 2021/2026, aprovado pela Resolução CNJ n. 325, de 29/06/2020.
6.1.2. Macrodesafios nacionais:
6.1.2.1. Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária;
6.1.2.2. Fortalecimento da segurança e proteção institucional.
 
7. DO PROJETO BÁSICO
7.1. Este Projeto Básico é composto pelos seguintes anexos:
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO II - PROJETOS BÁSICOS E LEGAIS
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
 
Os arquivos (.dwg) das pranchas referentes aos projetos básicos e legais, bem como as planilhas em excel serão disponibilizadas aos
licitantes sítio https://portal.trf1.jus.br/sjmg/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm "Licitações e Compras da SJMG/TRF6" -
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"Licitações em andamento 2022".
A Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais não fornecerá cópias impressas das plantas e não se responsabilizará por quaisquer
alterações dos documentos gravados em mídia eletrônica e fornecidos aos licitantes.
 
7.2. DEFINIÇÕES
CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais;
CONTRATADA: Empresa contratada para a execução dos serviços;
GESTOR DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO: Comissão ou servidor a ser designado pela Contratante.
 
7.3. DA FISCALIZAÇÃO
7.3.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato resultante do processo licitatório serão de responsabilidade da Subseção Judiciária
de Juiz de Fora, que designará um servidor ou comissão para essa finalidade. A fiscalização da execução da obra também poderá ser
realizada por empresa especializada a ser contratada em procedimento específico.
7.3.2. A fiscalização da Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados à Justiça Federal ou a
terceiros, decorrentes de ato ilícito na execução do contrato, ou por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Justiça Federal de Minas Gerais.
 
8. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

8.1.1. Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação
Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo:
- Normas de execução de serviços e/ou obras;
- Especificações;
- Métodos de ensaio;
- Terminologias;
- Padronização;
- Simbologias;
- Acessibilidade;
- Segurança e Medicina do Trabalho.
8.1.2. Além dessas, deverá ser observado se as instalações, locais e condições de trabalho estão de acordo com o preconizado pelas
Normas Regulamentadoras (NRs) pertinentes e aprovadas pela Portaria 3.214, de 08/06/1978, que regulamenta a Lei 6.514, de
22/12/1977, em especial as NRs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 23, 24 e 26.
8.1.3. Deverão ser observados e considerados, também, a NBR 9050/2015, o Decreto 92.100/85, a Lei 8.666/1993, o Decreto
7.983/2013 e a Lei 13.146/2015, bem como as normas das concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica, Empresas
de Serviços Públicos, Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, INMETRO, ISO 9002, IPT e Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
8.1.4. Deverão ser considerados os regulamentos das empresas concessionárias, as prescrições e recomendações dos fabricantes,
assim como, normas internacionais consagradas na falta de normas da ABNT, dentre as quais:

1. NBR 9575/2010 - Impermeabilização – Seleção e Projeto;
2. NBR 9574/2008 - Execução de Impermeabilização;
3. NBR 9952/2014 da ABNT - Manta asfáltica para impermeabilização, com as NBR 9953, 9954, 9955, 9956 e 9957;
4. NBR 9686/2006 - Solução asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização;
5. NBR 9685/2005 - Emulsão asfáltica para impermeabilização;
6. NBR 9910/2017 - Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros;
7. NBR 13121/2009 - Asfaltos elastomérico para impermeabilização;
8. NBR 13724/2008 - Membrana asfáltica para impermeabilização com estrutura aplicada a quente;
9. NBR 11905/2015 - Sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros (argamassa
polimérica);
10. NBR 12171/2021 - Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e
polímeros;
11. NBR 15487/2007 - Sistema de membrana de poliuretano para impermeabilização;
12. NBR 15414/2006 - Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilização;
13. NBR 15575/2013 - Edificações Habitacionais - Desempenho;
14. NBR 12170/2009 - Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização;
15. NBR 15885/2010 - Memb. de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização;
16. NBR 16411/2015 - Fita asfáltica autoadesiva;
17. Resolução CONAMA nº 001 de 08/03/1990 – Controle de ruídos no meio ambiente;
18. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

 
8.1.5. Os erros, falhas e divergências de especificações e quantitativos nos projetos e na planilha orçamentária constatados pelos
licitantes devem ser objeto de impugnação do edital, no momento oportuno. Em caso de omissão, assumem eles a responsabilidade
pela proposta ofertada, arcando com os vícios constatados no orçamento, uma vez que a contratação dar-se-á na modalidade de
empreitada por preço global. Portanto, a ausência, na planilha orçamentária, de qualquer dos itens necessários à execução
satisfatória do objeto não exime o licitante de executá-lo(s) dentro do preço global da proposta.
8.1.6. Durante a execução dos serviços, se houver a necessidade de modificar algum detalhe destas especificações, a Contratada
deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a Fiscalização expondo seu parecer técnico sobre o assunto.
8.1.7. Para a execução dos serviços, a Contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de
quaisquer outras indicações constantes destas especificações com as reais condições encontradas no local.
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8.1.8. 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 memorial descritivo e os projetos básicos, ficando este
último incumbido de dirimir qualquer dúvida pertinente ao assunto.
8.1.9. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos destas especificações, a ocorrência será
objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.
8.1.10. O pedido de equivalência de material será possível, desde que solicitado por escrito pela Contratada, em tempo hábil,
acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise do mesmo, 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 avalie e se manifeste a respeito, emitindo autorização expressa, se for o caso.
8.1.11. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto deverá obedecer ao
prescrito no parágrafo anterior.
8.1.12. As amostras dos materiais a serem utilizados serão submetidas previamente à aprovação da Fiscalização, antes de sua
utilização.
8.1.13. Todos os elementos constantes nos desenhos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e especificações/quantitativos
deverão ser executados. Os desenhos, planilhas orçamentárias e memorial descritivo 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.
8.1.14. 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.
8.1.15. Detalhes não fornecidos preveem que o objeto seguirá o mesmo padrão existente na construção, contudo, deverá ser sempre
consultada a Fiscalização.

 
8.2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

8.2.1. Os principais serviços em questão são relativos à recuperação das patologias estruturais encontradas no edifício sede da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora. Estão previstos, dentre outros, serviços de impermeabilização, recuperação e recomposição
estrutural em reservatório de água, recuperação em interface alvenaria x estrutura, recuperação em laje nervurada, ralos e
condutores de escoamento de águas pluviais, substituição de forro, pavimentação, revestimento interno, vedações, pinturas,
acabamentos, entre outros que se encontram melhor detalhados nos projetos e no memorial descritivo.
 
 

9. DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS
9.1. A Contratada deverá dar início aos serviços a partir do décimo dia corrido contado da expedição da primeira Ordem de Serviço.
Equipamentos, materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverão ser realizados na primeira semana de execução,
assegurando a chegada e instalação destes dentro o prazo contratual.
9.2. Os serviços de demolições, furações, quebras, e demais intervenções nos locais onde existam servidores trabalhando deverão ser
executados, preferencialmente, fora do período de expediente.
9.3. A Contratada deverá fornecer equipe suficiente para executar mais de um serviço concomitantemente, de forma a cumprir o
cronograma de execução dos serviços.
9.4. A Contratada deverá submeter à Fiscalização as amostras dos materiais e/ou catálogos técnicos antes das aquisições. A Fiscalização
poderá recusar aqueles materiais divergentes das especificações técnicas.
9.5. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização antes do início da execução dos serviços, previamente à emissão da Ordem de
Execução dos Serviços, o cronograma físico financeiro atualizado, dentro do prazo global previsto, e plano de trabalho, garantindo
a execução dos serviços no prazo, chegadas de materiais e montagens dos sistemas para que a Fiscalização avise com antecedência os
setores que forem sofrer interferências pela execução dos serviços.
9.6. A Contratada deverá executar todos os serviços previstos na planilha orçamentária e composições unitárias, inclusive elaborando
Diário de Obra, preferencialmente em plataforma digital, que deverá ser utilizado desde o primeiro dia de início do prazo de execução dos
serviços.
9.7. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a Contratada apresentará/providenciará à Contratante, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentação, além dos demais previstos neste instrumento, custeando taxas e
emolumentos incidentes, como condição para iniciar a execução do serviço:

1. Fixação da placa da obra para imediata instalação, contendo valor, número do processo administrativo, número do contrato,
número da Tomada de Preços, objeto e demais itens legalmente exigidos;

2. O comprovante de vínculo contratual/empregatício com o(s) profissional(is) que atuará(ão) como responsável(is) técnico(s),
caso tenha sido apresentado Termo de Compromisso durante a licitação;

3. A Relação de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vínculo contratual ou empregatício, constando nome completo,
número do documento de identidade e profissão/função, para registro prévio junto à Fiscalização do Contratante, devendo atualizar
tal informação a cada alteração de pessoal;

4. Registro dos serviços/contrato no CREA local e a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART , referente ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, devidamente quitada e assinada, nos termos da Lei n. 6.496/77 ou Lei 12.378/2010. Não
poderão ser iniciados os serviços em caso de não emissão da ART. ATENÇÃO: A Contratada deverá providenciar o registro
dos serviços no CREA-MG, logo que assinado o contrato, considerando a necessidade de atendimento dos prazos previstos nos
subitens 9.1, 9.7 e 11.1 deste Projeto Básico.

9.8. Caberá à Contratada todo o planejamento da execução dos serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programação física especificada, integrante da proposta, obrigando-se a manter atualizado o Diário de Obras, preferencialmente, por
meio de plataforma digital.

1. No Diário de Obra serão lançadas, pela Contratada, todas as ocorrências da execução dos serviços, tais como: equipe, serviços
realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execução dos
serviços.

2. À Fiscalização do Contratante compete acessar as ocorrências registradas, registrar as observações necessárias, emitir pareceres,
determinar providências, autorizar serviços, além de outros registros relativos a execução dos serviços.

9.9. Ao final dos serviços, deverá a Contratada apresentar relatório sucinto com fotos sobre a execução à Fiscalização do Contratante,
que os encaminhará ao agente fiscalizador com parecer conclusivo.
9.10. Na direção geral dos serviços, na parte que lhe compete, deverá a Contratada dispor de profissional(is) com curso superior na área
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de Engenharia Civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente.
9.11. O canteiro de obras/serviços deverá ser supervisionado por encarregado de obras da Contratada, em período integral, responsável
pelos serviços, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, deverá se reportar,
quando necessário, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providências pertinentes que a ocasião exigir, e que substituirá
o responsável técnico na sua ausência.
9.12. No local dos serviços deverá a Contratada manter os técnicos e a mão-de-obra necessários à perfeita execução destes, por cujos
encargos responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude.
9.13. Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização da Justiça Federal, as medidas de
segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18.
Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, entregando para isso o PPRA- Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
9.14. A Contratada responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por
refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.
9.15. A Contratada fornecerá e utilizará equipamentos adequados à execução dos serviços, de acordo com o objetivo do mesmo. O
transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus.
9.16. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados como garantia suplementar do
cumprimento das obrigações contratuais, cabendo à Fiscalização determinar a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que
estejam em desacordo com as exigências contratuais.
9.17. A Contratada exonera, desde já, o Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam
causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipamentos. As responsabilidades serão recíprocas e exclusivas das empresas
contratadas.
9.19. A execução e operação dos serviços provisórios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizados
de modo a não interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou particulares.
9.20. Cabe à Contratada, desde o início até o recebimento definitivo do serviço a ela homologada, a manutenção e segurança de todos
serviços localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluídas ou
paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.
9.21. Cabe à Contratada e correrá por sua conta, desde o início até o recebimento definitivo dos serviços a ela homologada, a execução
dos procedimentos de fechamento de áreas internas de circulação, quando necessário, visando delimitar a área destinada a execução dos
serviços, bem como todas as instalações provisórias necessárias, tais como luz, água, telefone, etc.
9.22. Correrá por conta da Contratada ou de seu segurado, a reparação de danos causados a terceiro, em decorrência dos serviços,
ressalvadas as despesas necessárias às desapropriações e as correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do Contratante ou de
seus prepostos.
9.23. Correrão por conta da Contratada todas as despesas relativas à proteção, sinalização, tapumes e vigilância do local de execução
dos serviços provisórios ou definitivos, até a ocupação e recebimento definitivo dos serviços, pelo Contratante.
9.24. A Contratada solicitará da Contratante a autorização prévia para a realização de serviços fora do horário normal de expediente da
Contratante, cadastrando todo o seu pessoal, os equipamentos e as ferramentas próprias.
9.25. Todo o fornecimento dos equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais
como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de
segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução, deverão ser fornecidos pela Contratada a seus funcionários em
todo o período de execução dos serviços. A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina
do trabalho e diligenciar para que seus empregados trabalhem com os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), podendo a Contratante paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem
protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada. A exigência do uso de EPIs não exime a Contratada de zelar técnica,
administrativa e logisticamente pela segurança e saúde ocupacional de seus funcionários.
9.26. A Contratada manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de obras/serviços, especialmente
as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral.
9.27. A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais,
obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.
9.28. A Contratada manterá no canteiro de obras/serviços equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na
forma das disposições em vigor.
9.29. Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização da Justiça Federal, e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da
maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços, inclusive princípios de
incêndio.
9.30. Cumprirá à Contratada manter no canteiro de obras/serviços medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros
nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.
9.31. Caberá à Contratada manter controle da entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a
ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de obras/serviços.
9.32. A Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de obras/serviços, a fim de verificar o cumprimento das medidas de
segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de
máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas
normas de segurança e saúde no trabalho.
9.33. Após a conclusão dos serviços a Contratada deverá remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritório dos
serviços, os entulhos e os serviços/obras provisórios, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de
limpeza e de uso imediato.
9.34. Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do Contratante.
 
10. DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO
10.1. Na elaboração da proposta deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos materiais/serviços a serem
adquiridos/executados, tais como tributos, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessários ao cumprimento
integral do objeto.
10.2. Os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas
com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção,
conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a
concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, taxas, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil
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por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro,
conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito à Contratante com a alegação de
que alguma parcela do custo teria sido omitida.
10.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitação.
10.4. Para a formulação da proposta, os licitantes deverão ofertar o Valor Global, referente aos materiais/serviços especificados no Anexo
III - Planilha Orçamentária (0111578).
10.5. O BDI e as taxas de encargos sociais para horistas e mensalistas, praticados pela empresa proponente, deverão ser informados,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, nos termos do Anexo III. A planilha de encargos sociais deverá ser preenchida com
ou sem a desoneração da folha de pagamento, conforme o caso.
10.6. A planilha orçamentária da proponente deverá seguir os mesmos itens de serviços e quantitativos da planilha orçamentária de
referência, sendo vedada, nesta etapa, a inclusão ou supressão de serviços, bem como a alteração de quantidades. Não será aceita a
oferta de serviços com especificações diferentes das especificações definidas nos projetos.
10.7. Os erros, falhas e divergências de especificações e quantitativos nos projetos e na planilha orçamentária, constatados pelos
licitantes devem ser objeto de questionamento do edital, no momento oportuno. Em caso de omissão, assumem eles a responsabilidade
pela proposta ofertada, arcando com os vícios constatados no orçamento, uma vez que a contratação dar-se-á na modalidade de
empreitada por preço global. Portanto, a ausência, na planilha orçamentária, de quaisquer dos itens necessários à execução satisfatória
do objeto não exime o licitante de executá-lo(s) dentro do preço global da proposta.
10.8. Em caso de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do
contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da Contratada.
10.9. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº8.666, de 1993
10.10. Sagrar-se-á vencedor do certame o licitante que ofertar o MENOR VALOR GLOBAL, observando os valores totais e unitários
máximos estimados pela Administração através da Tabela SINAPI. Serão desclassificadas as propostas que apresentem valores de itens
superiores ao estimado, mesmo que o valor total global seja inferior ao previsto pela Administração.
10.11. Deverão ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificações, independentemente de constarem ou não da
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, devendo a licitante incluir na sua proposta de preços todos os materiais/serviços que julgue necessário à
perfeita execução dos serviços, inclusive custos de instalações de canteiro e acampamento e de mobilização e desmobilização de obra,
não podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegação de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.
10.12. Os serviços deverão ser planejados, orçados e executados tendo como base as dimensões, cotas e volumes indicados nos
desenhos dos projetos básicos. Os quantitativos considerados pela licitante impõem a execução total dos serviços previstos para o item,
independente de divergirem do real.
10.13. Na hipótese de ser constatado que o PREÇO GLOBAL não corresponde à somatória dos Preços Totais de cada item da PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, será efetuada nova somatória para apuração do PREÇO GLOBAL correto.
10.14. O PREÇO GLOBAL proposto apresentado na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA será de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE,
não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração dos preços sob alegação de erro, lapso, omissão ou outro qualquer pretexto.
10.15. A Planilha Orçamentária (Anexo III) deverá ser entregue pela licitante em versão PDF, devidamente assinada e rubricada, bem
como em formato digital "XLS", com fórmulas de somatórios para conferência. Deverá ser encaminhada, também, juntamente com a
proposta, em versão PDF, devidamente assinada e rubricada a Declaração de Indicação da Equipe Técnica ( 0042303), nos termos do
modelo constante do Anexo IV.
10.16. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta de preços apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento,
prazo ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.
10.17. Verificada a exatidão da formação da proposta de preço, mediante minuciosa análise da planilha orçamentária, o preço global e
unitários serão considerados para efeito de julgamento e classificação.
10.18. Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens não previstas, assim como propostas que
contenham redução de preços sobre a proposta de menor preço, ou indicarem como referência preços de outras licitantes, que
mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza, para serem computadas
além do preço total proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além das previstas.
10.19. Será desclassificada as propostas que não atenderem aos termos deste instrumento e seus anexos ou que apresentarem preços
iguais a zero ou irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, bem como aquelas que não contiverem
elementos técnicos suficientes para sua apreciação.
 
11. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
11.1. O prazo para execução dos serviços é de até 90 (noventa) dias corridos , contados a partir do décimo dia corrido da
expedição da primeira Ordem de Serviço, admitindo-se prorrogação, desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser
motivada por caso fortuito ou força maior registrados no Diário de Obra ou por meio de documentos hábeis.
11.2. Em caso de atraso na execução dos serviços, por ato imputado exclusivamente a Contratada, esta deverá suportar os ônus
decorrentes das despesas associadas à dilação da execução dos serviços.
11.3. O término do prazo de vigência da contratação não exime a Contratada das obrigações assumidas com relação às garantias
oferecidas.
 
12. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Os serviços deverão ser prestados no prédio sede da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora, localizado na Rua Leopoldo
Schmidt, n. 145, bairro Centro, CEP 36.060-040, Juiz de Fora/MG.
 
13. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS
13.1. O valor total para a execução do objeto pretendido, que será considerado o valor máximo para fins de aceitação, é de R$
606.112,76 (seiscentos e seis mil, cento e doze reais e setenta e seis centavos),  conforme Planilha Orçamentária (Anexo III -
doc. 0111578), com base na Tabela SINAPI de JULHO/2022.
13.2 O preço estimado nesta cláusula compreende todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à perfeita execução do objeto do
presente termo, bem como o BDI de 20,19%.
 
14. DA VISTORIA AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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14.1. As empresas interessadas poderão vistoriar o local dos serviços, acompanhadas por servidor da Contratante, e receber o Termo de
vistoria - Anexo V(A) - de que conhecem as características que interfiram nos serviços especificados e orçados, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situação.
14.2. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigência acima, deverá ser previamente marcada através do
e-mail nusub.jfa@trf1.jus.br, (Núcleo de Apoio à Subseção), de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 18h, feita por profissional
habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para abertura do certame.
14.3. A empresa licitante fica ciente de que, optando ou não por realizar a vistoria, posteriormente não será admitida qualquer alegação
de desconhecimento das condições para a execução do objeto da licitação, devendo para tanto, preencher o Anexo V(B) (Declaração de
conhecimento das condições locais) e encaminhar juntamente com a proposta comercial.
 
15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL
15.1. A licitante interessada em participar desta Licitação deverá apresentar:
15.1.1. Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente, comprovando habilitação para o desempenho do
objeto licitado.
15.1.2. Registro ou inscrição do responsável técnico, legalmente habilitado, na entidade profissional competente.
15.1.3. Atestado(s) de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) na
entidade profissional competente, ou acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome dos responsável(is)
técnico(s), que comprove(m) capacidade para execução do objeto, conforme abaixo:

Engenheiro Civil ou outro profissional legalmente habilitado para executar obras de impermeabilização, com requisito de 350 m2
de área.
Engenheiro Civil ou outro profissional legalmente habilitado para executar obras de recuperação estrutural, com requisito de
2.500 m2 de área.

15.1.4. Os atestados apresentados pela licitante deverão mencionar especificamente local como endereço completo e data (mês e ano)
em que foram realizados os serviços.
15.1.5. Mediante solicitação da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, a licitante deverá encaminhar cópias dos contratos e/ou informar os
dados de contato do(s) emitente(s) do(s) atestado(s) como telefone, endereço, e-mail.
15.1.6. Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em andamento, bem como, não serão
aceitos atestados de trabalhos executados em consórcio.
15.1.7. A licitante deverá ainda comprovar que o profissional de nível superior indicado é formalmente vinculado à licitante, mediante
apresentação de um dos documentos listados abaixo, caso não conste(m) do documento exigido no subitem 15.1.1:
a) Ficha de Registro de Empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, quando empregado;
b) Contrato Social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da interessada ;
c) Contrato de prestação de serviços, quando tratar-se de profissional autônomo;
d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, assinado pelas partes ou acompanhada de
Declaração de Anuência do Profissional, condicionado neste caso, à comprovação da formação do vínculo se a licitante for vencedora do
certame, até a data de assinatura do contrato
15.1.8. Os profissionais indicados pelo licitante, detentores de atestados de capacidade técnica, serão os responsáveis técnicos pela
execução do serviço/obra, respondendo perante a Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais por todos os atos da empresa, só se
admitindo a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante e que
apresentem novos documentos comprobatórios da capacidade técnica.
15.1.9. Caso haja subcontratação do serviço, a licitante deverá apresentar o registro do profissional responsável técnico na entidade
competente e novos documentos pertinentes à comprovação da capacidade técnico-profissional.
15.1.10. Caso a Contratada possua registro na entidade profissional competente em região diferente da de Minas Gerais, fica a mesma
obrigada a emitir visto na entidade profissional competente em Minas Gerais para serviços com duração igual ou inferior a 180 dias, e
registro na nova região para serviços com duração superior ao período citado, após a assinatura do Contrato.
 
16. DO CONTRATO
16.1. Para efetivar a contratação, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Contrato, que seguirá a ordem abaixo:

1. Após a autorização da contratação, a empresa será convocada pela Seção de Contratos, através de mensagem eletrônica (e-mail),
para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, realizar seu cadastro de Usuário Externo no SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO –
SEI de seu representante legal;

2. Após a realização do cadastro de Usuário Externo no SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI, a empresa será convocada,
através de mensagem eletrônica (e-mail), para assinatura do contrato, devendo realizar a assinatura eletrônica no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis a contar da convocação pela Seção de Contratos.

16.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar, injustificadamente, ou se não apresentar situação regular no ato da assinatura do Termo de
Contrato, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á à aplicação das sanções cabíveis.
16.3. Caso a Contratada possua registro na entidade profissional competente em região diferente da de Minas Gerais, fica a mesma
obrigada a emitir visto na entidade profissional competente em Minas Gerais para serviços com duração igual ou inferior a 180 dias, e
registro na nova região para serviços com duração superior ao período citado.
 
17. DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1. Nos termos do que estabelece o artigo 72 da Lei n. 8.666/93, com suas alterações, admitir-se-á a subcontratação parcial do objeto
até o limite de 30% (trinta por cento), desde que previamente aprovada pela Contratante.
17.2. A Contratada submeterá à apreciação da Contratante a proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação
do respectivo limite fixado.
17.3. Para tanto, deverá submeter à apreciação do Contratante a(s) empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão)
fazer prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal e Trabalhista, mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas
de Débito, e da inexistência de impedimento da Subcontratada em participação de licitações, bem como apresentar comprovação de
aptidão técnico operacional para a parte dos serviços subcontratados.
17.4. As faturas emitidas por eventuais Subcontratadas deverão sempre estar em nome da Contratada, ficando expressamente vedada a
emissão diretamente contra o Contratante.
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18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. Caberá à Contratada:

1. Apresentar o cronograma físico-financeiro atualizado, antes de iniciar os serviços, e que deverá ser aprovado pela Contratante,
contemplando as etapas de execução dentro do prazo global, nos termos do modelo constante no Anexo III (F) deste Projeto Básico,
que é parte integrante do contrato.

2. Apresentar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica registrados no Conselho
Profissional competente, referente a execução dos serviços, devidamente quitados e assinados, em até 10 (dez) dias contados da
comunicação da emissão da Ordem de Execução de Serviços. Deverão estar constantes anotações referentes a cada atividade em
que seu exercício seja regulamentado por conselho competente. Não poderão ser iniciados os serviços em caso de não
emissão da ART ou do RRT.

3. Apresentar, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços, em
atendimento aos princípios e disposições da NR 18. Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, entregando
para isso o PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

4. Apresentar antes do início dos trabalhos a Relação de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vínculo contratual ou
empregatício, constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função, para registro prévio junto à
Fiscalização do Contratante, devendo atualizar tal informação a cada alteração de pessoal;

5. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo
56 da Lei 8.666/93, no prazo e condições estipuladas no termo contratual.

6. Executar os serviços durante o horário normal do expediente (das 8:00h às 18:00h) e mediante prévia solicitação da Contratada,
comprovada a necessidade, com autorização da Contratante, executar o serviços em horários diversos, estendidos, nos finais de
semana, feriados e eventualmente no período noturno.

7. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, fornecer os
equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos
especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade
com a natureza dos serviços em execução. A CONTRATANTE poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem
protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

8. Apresentar, para controle e exame, sempre que o Contratante o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus
empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de
Regularidade de Situação.

9. Executar o objeto desta contratação em 90 (noventa) dias, contados a partir do décimo dia da comunicação da emissão, pela
Contratante da Ordem de Execução de Serviço.

10. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto desta contratação,
tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição e outras que
porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei, uma vez que os mesmos não terão qualquer vínculo de emprego com a
CONTRATANTE.

11. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não terão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE.

12. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
13. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação

exigidas na contratação, encaminhando à CONTRATANTE, sempre que solicitado, os documentos relativos à regularidade com as
obrigações sociais, a saber: CND - Certidão Negativa de Débitos/INSS/RFB/PGFN; CRF - Certificado de Regularidade/FGTS, e CNDT –
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/TST.

14. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de
ações judiciais a que a CONTRATANTE for compelida a responder, no caso de o serviço prestado por força deste Contrato violar
direitos de terceiros.

15. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência
deste Contrato, para a adoção das medidas cabíveis.

16. Assumir toda e qualquer responsabilidade pela integridade física e perfeito funcionamento do serviço executado, materiais e
equipamentos fornecidos e instalados.

17. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com ele.

18. Manter os seus empregados, quando no local dos serviços, sujeitos às determinações da Comissão de Acompanhamento da
CONTRATANTE necessárias à perfeita execução da mesma, sem que isto implique qualquer vínculo empregatício com este órgão;

19. Manter, ainda, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem ou que não observe as determinações da Comissão de
Acompanhamento da CONTRATANTE.

20. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo dos seus
empregados, quando da execução dos serviços ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o
acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

21. Verificar e comparar todos os elementos dos projetos fornecidos para execução dos serviços, comunicando imediata e formalmente
à Comissão de Acompanhamento da CONTRATANTE para a necessária correção, em conjunto, das falhas, erros, discrepâncias ou
omissões, bem como transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas.

22. Instalar canteiro de obras/serviços que deverá ser dimensionado e executado de forma a abrigar barracão compatível com o porte
dos serviços, prevendo-se as áreas necessárias para sua perfeita execução.

23. Providenciar todo o transporte interno na execução dos serviços (vertical e horizontal).
24. Afixar, em local indicado pela Comissão de Acompanhamento da CONTRATANTE, placa indicativa da obra, conforme a legislação

pertinente, com indicação dos responsáveis técnicos. A placa deverá conter, os dizeres indicados em legislação própria e ser
aprovada pela CONTRATANTE;

25. Manter no local de execução dos serviços Engenheiro que assuma a responsabilidade técnica até o recebimento definitivo, e que
detenha poderes para deliberar sobre qualquer situação de urgência.

26. Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, máquinas e aparelhos necessários e adequados à execução
dos serviços.

27. Executar todos os elementos constantes nos projetos, detalhes e especificações, ainda que constem somente de uma destas partes,
pois os projetos, detalhes e especificações se completam e os seus conteúdos valem isoladamente.
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28. Executar os serviços empregando profissionais especializados, observando o tipo/natureza do serviço a ser executado, emprego dos
métodos mais modernos e adequados, pertinentes à execução, de acordo com as recomendações técnicas específicas e orientações
dos fabricantes, bem como o emprego de equipamentos, tecnologia e materiais de primeira qualidade que atendam às exigências
contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes dos
materiais aplicados, realizando os serviços com excelente acabamento, de acordo com as especificações e determinações
constantes do projeto básico e da proposta, responsabilizando-se inteiramente por sua execução, resistência, estanqueidade e
estabilidade de todos os materiais utilizados.

29. Submeter à prévia aprovação da CONTRATANTE as amostras dos materiais a serem utilizados.
30. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo-os de acordo com as especificações técnicas

e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e
fora do canteiro de obras/serviços, assim como o processo de sua utilização.

31. Acatar as decisões e observações feitas pela CONTRATANTE necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato.
32. Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos determinados

pela CONTRATANTE, todos os erros, vícios, defeitos, incorreções e falhas comprovadas, resultantes da execução ou de materiais
empregados, mesmo após o seu término.

33. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes de possíveis demandas trabalhistas, civil ou penal relacionados com os serviços,
originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência.

34. Remover periodicamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza, bem como providenciar o transporte dos
mesmos para local apropriado, conforme orientação da CONTRATANTE.

35. Permitir o livre acesso, ao local de execução dos serviços, das pessoas indicadas pela CONTRATANTE.
36. Manter no canteiro de obras/serviços cópias de todos os projetos, nas quais conste o registro nos órgãos fiscalizadores competentes

e as ART’s ou RRT`s, responsabilizando-se pelo pagamento tempestivo de qualquer multa ou ônus imposto à CONTRATANTE, em
decorrência da inobservância ao disposto neste item.

37. Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas, indenizações ou despesas, impostas à CONTRATANTE por autoridade
competente, em decorrência de inobservância, por parte de seus empregados, de leis, decretos, normas e segurança do trabalho,
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, regulamentos, posturas municipais e órgãos fiscalizadores.

38. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, decorrentes da execução dos serviços.
39. Armazenar todo o material conforme orientação dos fabricantes, evitando perdas, danos ou possíveis extravios, arcando com

qualquer prejuízo decorrente da inobservância de tal exigência.
40. Manter Diário de Obras atualizado e à disposição da CONTRATANTE, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, quando

deverá ser encerrado e entregue à Fiscalização da CONTRATANTE.
41. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, nos prazos
determinados pela CONTRATANTE;

42. Responsabilizar-se pela guarda, vigilância e segurança de pessoal, veículos, material, ferramentas, equipamentos e outros, tanto no
canteiro como no local de execução dos serviços, bem como pelo controle de acesso de pessoal e veículos de entrega e retirada de
materiais, equipamentos, ferramentas e outros;

43. Solicitar à CONTRATANTE autorização para execução de serviços em horário além do expediente normal ou dias não úteis, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Os serviços executados na forma deste item serão acompanhados e fiscalizados
pela CONTRATANTE e todas as despesas decorrentes das horas extras, prestadas a qualquer título, correrão por conta exclusiva da
CONTRATADA.

44. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, se obrigando a atender de imediato todas as
reclamações a respeito da qualidade dos serviços executados.

45. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o
cumprimento do Contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis;

46. Manter e conservar o local de execução dos serviços, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento definitivo,
promovendo a limpeza dos locais utilizados, bem como, a remoção dos entulhos durante e ao final da execução dos serviços.

47. Entregar os serviços com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadas e aprovadas pela CONTRATANTE,
devendo providenciar, após vistoria feita pela Fiscalização da CONTRATANTE, todas as correções necessárias à solução das
irregularidades.

48. Garantir os serviços executados por, no mínimo, 5 (cinco) ano(s) a contar da data do recebimento definitivo.
49. Não subcontratar totalmente o objeto deste Contrato, permitida, entretanto, a subcontratação parcial nos termos do disposto no

Projeto Básico, que é parte integrante do contrato, sem prejuízo da responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA e mediante
aprovação da CONTRATANTE.

50. Não admitir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
tampouco, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, na forma do art. 7º, XXXIII,
da Constituição da República.

51. Responsabilizar-se pelas consequências de: sua negligência, imperícia e/ou omissão; infiltração de qualquer espécie ou natureza; ato
ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir aos serviços objeto da contratação; acidente de qualquer
natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência dele.

52. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro no local de execução dos serviços, de modo a atingir trabalhos a cargo da Contratada, terá
esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a partir da notificação do Contratante, para dar
início à reparação ou reconstrução das partes atingidas.

53. Entregar os manuais de operação e os certificados de garantia de todos os equipamentos e instalações executados,
em língua portuguesa do Brasil, fornecendo, também, a relação de peças de reposição indicadas
para um período de funcionamento normal de 2 (dois) anos, inclusive com os nomes e endereços dos fabricantes dos
materiais e equipamentos utilizados e/ou instalados, conforme o caso.

54. Quando da entrega final da obra, a Contratada deverá fornecer um jogo completo de desenhos atualizados (“As
Built”) em mídia eletrônica, com extensão “.rvt/.ifc” ou “.dwg”, e em “.pdf”, além de uma via física impressa em
formato compatível.

 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1. Caberá à Contratante:
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1. Realizar reunião presencial ou por videoconferência, na sede da Justiça Federal de Juiz de Fora, entre o Contratante (membros da
Gestão e Fiscalização) e a Contratada (representante legal da empresa e responsável técnico do contrato), para entrega da Ordem
de Serviço e discussão/definição de assuntos relacionados a perfeita execução dos serviços;

2. Expedir a Ordem de Serviço;
3. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas

neste instrumento. A Fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato por parte do Contratante não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada em relação ao mesmo;

4. Manifestar-se sobre a medição dos serviços executados pela Contratada;
5. Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de acordo com as condições, preços e prazos

estabelecidos neste instrumento;
6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
7. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais, após o devido processo administrativo de apuração de

responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instrumento, observando e garantindo o contraditório e a
ampla defesa;

8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações e
repactuações;

9. Permitir acesso dos empregados da empresa Contratada, e eventuais Subcontratadas, às suas dependências para a execução dos
serviços, portando obrigatoriamente os crachás funcionais da empresa;

10. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;
11. Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que

não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas neste instrumento;
12. Efetuar o recebimento provisório e definitivo dos serviços;
13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;
14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste instrumento podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo não

cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos serviços;
15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a

qualificação técnico-econômico-financeira, bem como as condições de habilitação exigidas na licitação (artigo 55, inciso XIII, da Lei n.
8.666/93).

 
20. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
20.1. A Contratada deverá apresentar um Relatório de Serviços Executados (medição) a cada 30 (trinta) dias corridos, com no mínimo 40
fotos, consolidando os serviços de fato executados e as anotações diárias do registro de obras, servindo o mesmo como fundamento da
Nota Fiscal de cobrança, a ser emitida pela Contratada. Deverá ainda ser apresentada a projeção físico-financeira para a finalização dos
serviços.
20.2. Serão efetuadas no máximo 04 (quatro) medições, já incluída a última que coincidirá com a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO.

20.2.1. A medição deverá conter somente os serviços e materiais efetivamente empregados, através de planilha e memória de
cálculo detalhada, vedado considerar materiais estocados no local para utilização futura.

20.3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e
aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com os projetos e as modificações expressa e previamente aprovadas
pelo Contratante.
 
21. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
21.1. Executado o objeto contratual, deverão ser providenciados:

21.1.1. Recebimento Provisório, mediante termo próprio, assinado pela Comissão de Acompanhamento e Recebimento e/ou pelo
Gestor do Contrato, em até 10 (dez) dias corridos a partir de comunicação expressa, por parte da Contratada, da conclusão dos
serviços.
21.1.2. Recebimento Definitivo, mediante termo próprio, assinado pela Comissão de Acompanhamento e Recebimento e/ou pelo
Gestor do Contrato, em até 20 (vinte) dias corridos após o Recebimento Provisório, desde que comprovada a perfeita conformidade
dos serviços às cláusulas contratuais, aos projetos e às especificações.

21.2. Sempre que se verificar atraso em entregas com relação ao cronograma físico-financeiro, a Contratada deverá apresentar
justificativa por escrito até o 5º dia antes do final da etapa, a qual será submetida à Contratante para análise. Não sendo aceita a
justificativa, a Contratada incidirá nas sanções previstas em Contrato.
21.3. Para recebimento final da obra, a Contratada deverá testar as instalações, para verificar seu funcionamento, e entregar a seguinte
documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso e nos termos da legislação
aplicável:
21.4. Para recebimento final da obra a Contratada deverá testar as instalações, para verificar seu funcionamento, e entregar:
21.4.1. Requisição de baixa das Anotações de Responsabilidade Técnica dos serviços realizados.
21.4.2. Todos os manuais, certificados de garantia, notas fiscais e mídias digitais, caso existam, que compõem a documentação dos
fabricantes dos produtos instalados, nos casos em que se fizerem necessários.
21.4.3. Cópia dos resultados de todos os testes e ensaios definidos no memorial descritivo, neste Projeto Básico e demais documentos
anexos ao edital, que devem apresentar resultado positivo e terem sido aprovados pela Fiscalização da Justiça Federal.
21.4.4. Projeto Executivo, com os detalhamentos demandados, e Projeto de “As-Built”, em dispositivo de armazenamento digital (“pen-
drive”), em formato “.rvt/.ifc” ou “.dwg” e “.pdf”, contendo os layouts, detalhes e anotações pertinentes aos serviços executados, além de
uma via física impressa em formato compatível, conforme subitem 18.1.54 do Projeto Básico.
21.4.5. Comprovação das ligações definitivas de água, esgoto, energia e gás (quando necessário).
21.4.6. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
21.4.7. Documentos de aprovação exigíveis por quaisquer outros órgãos competentes para liberação de uso da edificação.
21.5. O objeto será recusado se não atender ao edital, devendo ser adequado no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da
recusa, sem ônus para a Justiça Federal e sem prejuízo das sanções cabíveis.
21.6. O objeto será recebido em caráter provisório mediante termo próprio, assinado pela Comissão de Acompanhamento e Recebimento
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e da Fiscalização contratada, em até 10 (dez) dias corridos, a partir de comunicação expressa, por parte da Contratada, da conclusão dos
serviços.
21.7. O recebimento definitivo do objeto dar-se-á mediante termo próprio, assinado pela Comissão de Acompanhamento e Recebimento e
da Fiscalização contratada, em até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento provisório, desde que comprovada, em vistoria, a perfeita
conformidade dos serviços às cláusulas contratuais, aos projetos e às especificações, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
21.8. Os Recebimentos Provisório e Definitivo não excluem da Contratada a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços,
nem a ética profissional pela execução do Contrato.
 
22. DA FORMA DE PAGAMENTO
22.1. O pagamento será realizado, de acordo com as medições mensais apuradas pela Fiscalização, com base nos serviços efetivamente
executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro apresentado pela Contratada.
22.2. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária creditada em conta corrente, mediante a apresentação da respectiva
fatura ou nota fiscal, em até 5 (cinco) dias úteis, para valor inferior ou igual a R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), ou em até
10 (dez) dias úteis, para valor superior. O prazo será contado a partir do atesto da nota fiscal/fatura pelo Gestor do Contrato, de acordo
com a medição apresentada.
22.3. No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes referências:

1. Descrição do serviço prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medição;
2. Número do processo que deu origem à contratação e o número da Nota de Empenho;
3. Nome do Banco, Agência e Número da Conta-Corrente para depósito; e
4. Informação de opção pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitação estará condicionada à apresentação da declaração prevista

na Instrução Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrução Normativa RFB n. 1.244/12.

22.4. Para pagamento de cada medição, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos complementares juntamente com a
Nota Fiscal ou DANFE:

1. Relatório de Serviços Executados (medição) a cada 30 (trinta) dias corridos, com no mínimo 40 fotos, consolidando os serviços de
fato executados e as anotações diárias do registro dos serviços e a Projeção físico-financeira para a finalização dos serviços; e

2. Guias de recolhimento de encargos previdenciários (GRPS, GFIP e ISSQN), com os devidos recolhimentos nas próprias guias.

22.5. Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do serviço ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a referida ficará
pendente e o pagamento será sustado até que a Contratada tome as medidas saneadoras necessárias.
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a Contratada ficará sujeita à aplicação das seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de:
b.1) 0,16% (dezesseis centésimos percentuais) ao dia sobre o valor contratado, limitada a incidência a 30 (trinta) dias, em razão do
atraso injustificado na conclusão da execução dos serviços objeto do contrato;
b.2) 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução parcial, suspensão ou interrupção dos serviços
contratados, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito;
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
c) suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais pelo prazo de
até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
§ 1º: Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a execução total ou parcial do Contrato, deverá apresentar
justificativa por escrito, nos termos previstos nos incisos II e V, do Parágrafo Primeiro do art. 57 da Lei nº 8.666/93, até o vencimento
destes, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação.
§ 2º: Vencido(s) o(s) prazo(s) citado(s) no parágrafo anterior, e não sendo apresentada a justificativa, considerar-se-á a recusa, sendo
aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas no caput desta Cláusula, cumulativamente ou não.
§ 3º: O valor da multa eventualmente aplicada será notificado à CONTRATADA e será descontado do próximo pagamento devido pela
CONTRATANTE ou, caso a CONTRATADA não possua crédito a receber, terá esta o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação, para
efetuar o recolhimento da multa por meio de G.R.U. (Guia de Recolhimento da União), sob pena de cobrança judicial.
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa, sem
prejuízo das demais cominações legais;
§ 5º: As penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” acima também poderão ser aplicadas à CONTRATADA, caso tenha sofrido
condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não
possuir idoneidade para contratar com a Administração;
§ 6º: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e sua aplicação deverá ser precedida do devido processo legal.
23.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade
do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

2. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, à exceção daquelas de graus 5 e 6;
3. Descumprimento do prazo estabelecido para a entrega do cronograma físico financeiro aprovado pela Fiscalização e/ou Comissão de

Acompanhamento;
4. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Justiça Federal, a critério do Gestor do

Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
5. A qualquer tempo, se constatado atraso na execução dos serviços de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi

efetivamente executado pela Contratada e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela Fiscalização.

23.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:

1. Poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo, até o somatório de 40 graus,
cumulativamente, a partir do qual poderá ser configurada inexecução parcial do contrato.

Tabela 1: Valores das multas por gravidade das infrações
GRAU DE CORRESPONDÊNCIA
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1 0,16% sobre o valor do contrato
2 0,4% sobre o valor do contrato
3 0,8% sobre o valor do contrato
4 1,2% sobre o valor do contrato
5 2,4% sobre o valor do contrato
6 3,6% sobre o valor do contrato

 
Tabela 2: Classificação das infrações por gravidade

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Não apontar formalmente quanto à presença de empregado sem uniforme, mal apresentado; por empregado e por ocorrência. 1
2 Não apontar formalmente quanto a manutenção de funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. 1

3 Não apontar formalmente quanto à execução de serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de
providenciar recomposição complementar; por ocorrência 2

4 Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 2

5 Não apontar formalmente quanto à execução de serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos
de proteção coletiva (EPC), quando necessários; por empregado e por ocorrência 3

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 3
7 Não apontar formalmente quanto à reutilização de material, peça ou equipamento sem anuência da Fiscalização; por ocorrência. 3
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 3
9 Utilizar as dependências da Justiça Federal para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência. 4

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização, sem motivo justificado; por ocorrência. 4

11 Não apontar formalmente quanto a situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências
letais; por ocorrência. 6

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:

12 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT dos serviços para início da
execução, ou Cronograma físico-financeiro, ou Relação de Empregados, ou a fixação da Placa da Obra; por dia de atraso. 1

12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia; por ocorrência. 1
14 Manter a documentação de habilitação atualizada; por ocorrência. 1
15 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscalização por ocorrência. 1
16 Cumprir determinação da Fiscalização para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 2

17 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por
ocorrência. 2

18 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da Fiscalização; por ocorrência. 2

19 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela Fiscalização, observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato;
por serviço, por dia. 3

20 Refazer serviço não aceito pela Fiscalização, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela Fiscalização; por ocorrência. 4

21 Indicar e manter durante a execução do contrato o Engenheiro responsável técnico pelos serviços, nas quantidades previstas neste
Projeto Básico e demais documentos que o constituem e no Contrato - por dia. 4

22 Cumprir com quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após a reincidência
formalmente notificada pela Contratante; por ocorrência. 4

23 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; por dia e por ocorrência. 5

 
23.4. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

1. A Contratada deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusão dos serviços, 30% do valor total do contrato;
2. Ocorrer a execução, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto no cronograma físico-

financeiro vigente;
3. A Contratada abandonar a execução dos serviços, sem justificativa, por 05 (cinco) dias úteis consecutivos ou 10 (dez) dias úteis

intercalados;
4. Nos termos do descrito no item 23.3, subitem 1 deste projeto.

23.5. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze)
dias corridos em relação ao cronograma apresentado pela Contratada.
23.6. Os percentuais referidos no item 23.4 acima serão apurados com base na fórmula abaixo:
PE = (VPCE/VPC)x100
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma
23.7. Será configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando:

1. A Contratada executar menos de 70% do previsto no cronograma físico-financeiro, no período de cada medição.
2. A Contratada não concluir os serviços no período previsto no cronograma físico-financeiro, exceto quando aprovada a prorrogação

de prazo pela Fiscalização, mediante pedido prévio devidamente justificado pela Contratada.

23.7.1 Os dias de atraso injustificado de que trata o item 23.7 serão calculados observando-se o seguinte critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusão
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma
23.8. As faltas cometidas pelos empregados/funcionários das Subcontratadas serão consideradas como se cometidas pela Contratada.
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24. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
24.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as
especificações aqui contidas, instruções da licitação, instruções dos fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos fornecidos, bem
como pelos danos decorrentes da realização de qualquer elemento ou secção dos serviços. A assinatura do Contrato implicará, de sua
parte, tácita aceitação dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de especificações.
24.2. Os serviços de assistência técnica da garantia da obra deverão ser prestados observando-se as seguintes condições:
24.2.1. Em conformidade com o art. 618 do Código Civil, o prestador de serviço responderá durante 5 (cinco) anos – contados a partir da
data do Recebimento Definitivo – pela solidez e segurança do trabalho, inclusive pelos reparos que venham a ser necessários, se
resultantes de execução imperfeita, isentando a Justiça Federal de quaisquer ônus.
24.2.2. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os equipamentos
ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.
24.3. A Contratada responsabilizar-se-á por danos causados diretamente aos equipamentos ou produtos e a outros bens de propriedade
da Justiça Federal, quando ocasionados por seus técnicos durante a execução dos
serviços contratados.
24.4. Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seus engenheiros e responsáveis
técnicos.
 
25. DOS CRITÉRIOS SÓCIO-AMBIENTAIS
25.1. A Contratada deverá obedecer à Instrução Normativa nº 1, de 19.01.2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
25.2. A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos
na Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05.07.2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19.01.2010, nos seguintes termos:
25.2.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao
órgão competente, conforme o caso.
25.3. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002, a Contratada deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
25.3.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;
25.3.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
25.3.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
25.3.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
25.3.4.1. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares,
áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.
25.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos
removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
25.5. Deverão ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas
ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International Organization for Standardization), relativas a sistemas de
gestão ambiental.
25.6. A Contratada deverá providenciar a adequada destinação ambiental de pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na
Resolução CONAMA nº 401/2008.
25.7. A Contratada deverá elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
25.8. A Contratada deverá elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de
promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
25.9. A Contratada deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolução nº 98/2012 do CSJT.
25.10. A Contratada não deve possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas
às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria Interministerial do MTPS/ MMIRDH nº 4/2016.
25.11. A Contratada não deve ter sido condenada, e nem os seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou
de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do
artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e
105.
25.12. A Contratada deverá atentar para os critérios concernentes à sustentabilidade ambiental constantes da Resolução nº 400, de
16.06.2021, do Conselho Nacional de Justiça.
 
26. PROTEÇÃO DE DADOS
26.1. Na execução do objeto, devem ser observados os ditames da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) – LGPD,
notadamente os relativos às medidas de segurança e controle para proteção dos dados pessoais a que tiver acesso mercê da relação
jurídica estabelecida, mediante adoção de boas práticas e de mecanismos eficazes que evitem acessos não autorizados, situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito de dados.
26.2. A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores das disposições relacionadas à
proteção de dados e a informações sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD), da Resolução/ CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.
26.2.1. Obriga-se também a comunicar à Administração, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do instante do conhecimento, a
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ocorrência de acessos não autorizados a dados pessoais, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação
ou de qualquer outra forma de tratamento inadequado, suspeito ou ilícito, sem prejuízo das medidas previstas no art. 48 da Lei
13.709/2018 (LGPD).
26.3. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com os princípios e as hipóteses previstas nos arts. 6º, 7º e 11 da Lei
13.709/2018 (LGPD), limitado ao estritamente necessário à consecução do objeto, na forma deste instrumento e seus anexos.
26.3.1. Para os fins de publicidade e transparência ativa sobre as contratações da Seccional, adota-se o entendimento do Parecer n.
00295/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU (Parecer_295_2020_CONJUR_CGU_CGU_AGU.pdf)2, segundo o qual tratamento de dados na
contratação de microempreendedor individual (MEI) contempla a divulgação de nome da pessoa física e do CPF, por serem dados que
compõem, obrigatoriamente, a identificação empresarial.
26.4. É vedado, na execução do ajuste, revelar, copiar, transmitir, reproduzir, transportar ou utilizar dados pessoais ou informações
sigilosas a que tiver acesso prepostos, empregados ou colaboradores direta ou indiretamente envolvidos na realização de serviços,
produção ou fornecimento de bens. Para tanto, devem ser observados as medidas e os procedimentos de segurança das informações
resultantes da aplicação da Lei 13.709/2018 (LGPD) e do parágrafo único do art. 26 da Lei 12.527/2011.
26.5. Em razão do vínculo mantido, na hipótese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo decorrente de violação à legislação de
proteção de dados pessoais ou de indevido acesso a informações sigilosas ou transmissão destas por qualquer meio, a responsabilização
dar-se-á na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD) e da Lei 12.527/2011.
26.6. Extinto o ajuste ou alcançado o objeto que encerre tratamento de dados, estes serão eliminados, inclusive toda e qualquer cópia
deles porventura existente, seja em formato físico ou digital, autorizada a conservação conforme as hipóteses previstas no art. 16 da Lei
13.709/2018 (LGPD).
26.7. A atuação da Seccional em relação aos dados pessoais dos contratados será regida pela Política de Proteção de Dados Pessoais –
PPDP da Justiça Federal da 1ª Região, nos termos da Resolução PRESI 49/2021 ( TRF1 - Resolução institui a Política de Proteção de Dados
Pessoais (PPDP) a ser adotada pela Justiça Federal da 1ª Região ), notadamente pelos Art. 3º, 10, 11, 13 e 17, sem prejuízo da
transparência ativa imposta pela legislação vigente:

Art. 3º A PPDP se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada pela Justiça Federal
da 1ª Região, por meio do relacionamento com os usuários de serviços jurisdicionais e com os magistrados,
servidores, colaboradores, fornecedores e terceiros, que fazem referência aos dados pessoais custodiados
dessas relações.
Art. 10. Em atendimento a suas competências legais, a Justiça Federal da 1ª Região poderá, no estrito limite
das atividades jurisdicionais, tratar dados pessoais com dispensa de obtenção de consentimento pelos
respectivos titulares.
Parágrafo único. Eventuais atividades que transcendam o escopo da função jurisdicional estarão sujeitas à
obtenção de consentimento dos interessados.
Art. 11. A Justiça Federal da 1ª Região deve manter contratações com terceiros para o fornecimento de
produtos ou a prestação de serviços necessários a suas operações. Esses contratos poderão, conforme o
caso, sem prejuízo da transparência ativa imposta pela legislação vigente, importar em disciplina própria de
proteção de dados pessoais, a qual deverá estar disponível a ser consultada pelos interessados.
Art. 13. A responsabilidade da Justiça Federal da 1ª Região pelo tratamento de dados pessoais se sujeita aos
normativos de proteção de dados vigentes, além do dever de empregar boas práticas de governança e
segurança.
Art. 17. O uso compartilhado de dados será realizado no cumprimento de suas obrigações legais ou
regulatórias, com organizações públicas ou privadas, de acordo com a finalidade admitida na legislação
pertinente, resguardados os princípios de proteção de dados pessoais.

 
 

Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG

Seção de Administração Financeira e Patrimonial (SEAFI)

Telefone (32) 3311-1565

(documento assinado digitalmente)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CONTRATO MINUTA 0089530
Processo SEI nº 0050213-42.2021.4.01.8008
Tomada de preços nº __/2022
 
CONTRATO Nº __/2022 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DAS PATOLOGIAS
ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR MEIO
DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS, E A EMPRESA ______
 

A UNIÃO, por meio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS , inscrita no CNPJ sob o nº 05.452.786/0001-00,
sediada na Avenida Álvares Cabral, 1.805, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo Sr. Diretor da
Secretaria Administrativa, o Dr. Maurício Amorim de Albuquerque, nomeado por meio do Ato Presi nº 01/2022, da Desembargadora
Presidente do TRF6, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no artigo 2º, § 2º da Resolução nº 079, de 19/11/2009, do Conselho
da Justiça Federal, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa _________, CNPJ nº ________, estabelecida na_________ neste ato
representada pelo Sr. ________, CPF nº _______ e doravante denominada CONTRATADA, celebram por força do presente instrumento,
contrato de prestação de serviços de engenharia para recuperação das patologias estruturais do edifício sede da Justiça Federal em Juiz
de Fora, observado o disposto nos autos do Processo Eletrônico n° 0050213-42.2021.4.01.8008, Edital de Tomada de Preços nº ___/2022,
Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alterações, Decretos nºs 3.555/2000, 8.538/2015, 10.024/2019, Portaria
PRESI/TRF1 126/2022 (15285000) de 25/04/2022, e ainda, conforme as seguintes cláusulas e condições:
 

Edital de Licitação 0089666         SEI 0050213-42.2021.4.01.8008 / pg. 23



CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LICITAÇÃO: os serviços ora contratados foram objeto da Tomada de Preços nº __/2022, em regime de
execução indireta por empreitada por preço global, tipo menor preço. O presente contrato vincula-se ao referido certame, bem como à
proposta da CONTRATADA apresentada em __/__/__, independentemente de transcrição e no que a este não contraditar.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia para a recuperação
das patologias estruturais do edifício sede da Subseção Judiciária Federal de Juiz de Fora, situada na rua Leopoldo Schmidt, 145 – bairro
Centro, CEP 36.060-040 na cidade de Juiz de Fora/MG, conforme o disposto no Projeto Básico e seus anexos e demais documentos que
constituem o projeto a ser executado, de autoria da empresa Zeringota & Vizeu Engenharia e Consultoria.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FINALIDADE: A finalidade da presente contratação é prover a recuperação das manifestações patológicas
encontradas o edifício sede da Subseção de Juiz de Fora, de modo a restabelecer o desempenho e a proteção do sistema estrutural da
edificação.
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO E DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS:  Para a correta execução dos serviços, a CONTRATADA
deverá observar as disposições constantes, em especial, dos seguintes itens 8 e 9 constantes do Projeto Básico que é parte integrante
deste contrato.
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Caberá à Contratante o atendimento do disposto no item 19 do Projeto Básico
que é parte integrante deste contrato.
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Caberá à Contratada o atendimento do disposto no item 18 do Projeto Básico
que é parte integrante deste contrato.
§ 1º: Toda informação referente à Justiça Federal de Minas Gerais que a CONTRATADA ou seus prepostos vierem a tomar conhecimento
por necessidade de execução dos serviços ora contratados não poderá, sob nenhuma hipótese, ser repassada a terceiros.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PREÇO: pela execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total
de R$ _____ (_______), estabelecido segundo as parcelas constantes no cronograma físico-financeiro de execução dos serviço.
Parágrafo Único: No preço acima estão incluídos todos os custos com a execução dos serviços, incluídos os valores referentes a
projetos, licenças e alvarás, deslocamentos, visitas, telefonemas, mão de obra, fornecimento de materiais, peças e equipamentos
necessários, tributos, taxas, fretes, embalagens, honorários, encargos sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto, e
deduzidos todos os descontos eventualmente concedidos.
 
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE EXECUÇÃO : O prazo máximo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, sendo este
prazo contado a partir do décimo dia corrido da expedição da primeira Ordem de Execução de Serviço, feita pela CONTRATANTE.
§ 1º: Os serviços serão executados com base no cronograma atualizado apresentado pela CONTRATADA antes do início da execução dos
serviços e aprovado pela CONTRATANTE, com medições mensais.
§ 2º: Sempre que se verificar atraso de etapa de execução dos serviços em relação ao cronograma físico financeiro, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito, a qual será submetida à CONTRATANTE, para análise. Não sendo aceita a justificativa, a
CONTRATADA incidirá nas sanções previstas em contrato.
CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Executado o objeto contratual, o recebimento dos serviços serão providenciados
nos termos do disposto no item 21 do Projeto Básico, que é parte integrante deste contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PAGAMENTO:  Executados os serviços, a CONTRATADA encaminhará nota fiscal de serviços, emitida a partir do
primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, de acordo com o empenho. Referida nota fiscal deverá,
obrigatoriamente, estar acompanhada da folha de pagamento completa do mês anterior ao de referência, com o(s) respectivo(s) recibo(s)
do pagamento de salário e comprovação do fornecimento de vales-transporte e alimentação, bem como os comprovantes de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (GFIP e SEFIP) e da Guia da Previdência Social (GPS ou DARF) quitados,
referentes ao mês anterior ao de referência, do(s) funcionário(s) que participou(aram) da fiscalização no período, caso estes tenham
vínculo de emprego com a CONTRATADA (Anotação em CTPS).
§ 1º: Para fins de pagamento, deverá ser observada a apresentação do relatório e demais documentos previstos nos subitens 20.1
e 22.4 do Projeto Básico.
§ 2º: Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente declarada pela CONTRATADA ou mediante ordem bancária
para pagamento de faturas com código de barras, em até 5 (cinco) dias úteis, para valor inferior ou igual a R$17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais), ou em até 10 (dez) dias úteis, para valor superior. O prazo será contado a partir do atesto da nota fiscal/fatura pelo
Gestor do Contrato.
§ 3º: Ainda para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá estar em dia com os documentos relativos às obrigações sociais (CND -
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº 1.751, de 02/10/2014; CRF - Certificado de Regularidade/FGTS e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).
§ 4º: Caso a CONTRATADA seja optante pelo "SIMPLES" deverá apresentar, também, a cada pagamento, declaração original assinada e
atualizada de opção pelo recolhimento de impostos naquela modalidade.
§ 5º: Havendo erro na nota fiscal ou outra circunstância que obste a quitação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento
sustado, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
§ 6º: No caso de eventual atraso de pagamento acarretado por responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, ao valor devido será
acrescida multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito, dos juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, e correção
monetária pelo IPC-A, ou outro índice oficial que venha substituí-lo, relativa ao período compreendido entre a data final prevista para o
pagamento e a data de sua efetivação.
 
CLÁUSULA ONZE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  a despesa oriunda deste Contrato correrá à conta do programa de Trabalho:
Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional/Plano Orçamentário: _______, Natureza de Despesa ______.
Parágrafo Único: foi emitida em __/__/__ a Nota de Empenho n° _____, no valor de R$ _____ (__________), para atender às despesas
iniciais oriundas desta contratação no exercício de 2022.
 
CLÁUSULA DOZE – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017.
§1º: A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do
contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
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§ 2º: Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.
§ 3º: Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global ou empreitada integral, a
assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013.
 
CLÁUSULA TREZE - REAJUSTE: Os preços cotados serão reajustáveis, com periodicidade anual, nos termos da legislação vigente,
conforme a variação, para mais ou para menos, do ndice Nacional de Custo de Construção (INCC) -calculado e divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV),  ou do índice que porventura vier a substituí-lo. Consoante disposição contida no inciso XI do art. 40 da Lei
8.666/93, o reajustamento contratual será calculado da data de apresentação da proposta.
Parágrafo Único: O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será concedido exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 65,
II, “d” da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA QUATORZE - PRESTAÇÃO DE GARANTIA: A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contado da data de assinatura do contrato, prorrogáveis por igual prazo a critério da Administração,
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato,
podendo a empresa optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo a mesma
vigorar pelo período da vigência do contrato mais 3 meses contados do término de vigência do contrato.
§ 1º: A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados diretamente à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.

§ 2º: Não serão aceitas garantias em cujos temos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas "a” a "d" do parágrafo
anterior.
§ 3º: A garantia em dinheiro (caução) deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal – PAB/Justiça Federal em Belo Horizonte, tendo a
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais como beneficiária.
§ 4º: A garantia a ser apresentada na modalidade "fiança bancária" só será aceita pela CONTRATANTE se for prestada por instituição
bancária autorizada pelo Banco Central do Brasil, devendo constar a expressa renúncia pelo fiador aos benefícios do artigo 827 do Código
Civil Brasileiro".
§ 5º: 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, até o máximo de 2% (dois por cento).
§ 6º: 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 nº 8.666/93.
§ 7º: O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital do Pregão Eletrônico e das cláusulas
contratuais.
§ 8º: Quaisquer alterações procedidas no objeto do contrato ou em suas cláusulas, seja por termo aditivo (acréscimos, supressões,
prorrogações de vigência, etc.) ou por apostilamento (repactuação, reajuste, etc.), deverão ser comunicadas pela CONTRATADA ao
garantidor, para ciência e alterações necessárias na garantia prestada, adequando-a à nova realidade do contrato.
§ 9º: O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
§ 10º: Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

§ 11º: ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA: A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

§ 12º: Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas "c" e "d" do parágrafo anterior, não
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela CONTRATANTE.
§ 13º: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas nesta cláusula.
§ 14º: No caso de aumento do preço contratado em consequência de reajuste, de reequilíbrio contratual ou de acréscimo de serviços, a
CONTRATADA providenciará a prestação de garantia complementar, calculada segundo o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
acréscimo verificado. Prorrogando-se a vigência deste Contrato deverá a CONTRATADA prestar garantia em igual prazo e segundo o
mesmo percentual.
 
CLÁUSULA QUINZE - DAS SANÇÕES: Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente nos artigos 86 e 87 da Lei
nº 8.666/1993, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, de inexecução
parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, garantidos o contraditório e ampla
defesa, às penalidades constantes do item 23 do Projeto Básico, que é parte integrante deste contrato.
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: A garantia dos serviços será de no mínimo 05 (cinco) anos, a
contar de seu recebimento definitivo, nos termos do disposto no item 24 do projeto Básico, que é parte integrante deste contrato.
Parágrafo Único: É obrigação da Contratada a reparação dos vícios e defeitos verificados dentro do prazo de garantia dos materiais
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empregados, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo artigo 69 da Lei n. 8.666/93 e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
 
CLÁUSULA DEZESSETE - PROTEÇÃO DE DADOS: Este contrato sujeita-se a aditivo(s) de cláusula(s) de proteção de dados ou a
Contrato de Proteção de Dados (Data Protection Agreement - DPA), conforme estabelecido na Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD - de 14 de agosto de 2018.
 
CLÁUSULA DEZOITO - VIGÊNCIA: Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, cessando seus efeitos com o recebimento
definitivo de todo o objeto e o efetivo pagamento de todo o preço contratado, com prazo final da vigência estimado em ___/___/___.

Parágrafo Único: Na vigência acima estabelecida estão inclusos os seguintes prazos:
a) 10 (dez) dias para início dos trabalhos;
b) 90 (cento e vinte dias) dias para a execução dos serviços de engenharia para a recuperação das patologias estruturais do
edifício sede da Subseção Judiciária Federal de Juiz de Fora, contados conforme previsto na Cláusula Oitava do Contrato, com prazo
final para entrega em __/__/2022;
c) 10 (dez) dias corridos para o Recebimento Provisório, contados a partir do término da execução dos serviços;
d ) 20 (dez) dias corridos para o Recebimento Definitivo, contados do Recebimento Provisório, observados os termos da Cláusula
Oitava do Contrato;
e) 10 (dez) dias úteis para o pagamento final, contados do Recebimento Definitivo, observados os termos da Cláusula Décima do
Contrato com término estimado em __/__/__.
 

CLÁUSULA DEZENOVE - RESCISÃO: A inadimplência às condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA, assegura à
CONTRATANTE o direito de rescindi-lo nos termos e nas condições previstas nos artigos 78 a 80, e parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
Parágrafo Único: 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 nº 8.666/93 e alterações.
 
CLÁUSULA VINTE - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
– Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
 
CLÁUSULA VINTE E UM - PUBLICAÇÃO: Este contrato será publicado pela CONTRATANTE na forma de extrato na Imprensa Oficial,
conforme o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS - FORO: É competente o Foro Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para dirimir as questões oriundas
deste Contrato.
E, contratados, lavram o presente termo contratual que, lido e achado conforme, segue assinado pelas partes digitalmente, para um só
efeito.

 
 

MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE
Diretor da Secretaria Administrativa da

Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
 
 

Representante da Contratada
 

Documento assinado digitalmente

 
Rua Leopoldo Schmidt, 145 - Bairro Centro - CEP 36060-040 - Juiz de Fora - MG

0050213-42.2021.4.01.8008 0089666v19
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1. DADOS DO IMÓVEL 
 

Edificação de uso público, inaugurada em 28 de março de 2008, sede da subseção 

judiciária de Juiz de Fora, localizada na Rua Leopoldo Schmidt, 145, bairro Centro, cidade de Juiz 

de Fora – MG, constituída de 09 pavimentos, sendo um pavimento de garagem no subsolo, 

totalizando 5.760,00m² de área construída. 

Imagem 01. Localização – Rua Leopoldo Schmidt, 145. Centro. Juiz de Fora – MG. 

 
A edificação objetivada foi projetada estruturalmente para a configuração a seguir: 

 
▪  Pavimento 01 – Subsolo; 

▪  Pavimento 02 – Térreo; 

▪  Pavimento 03 – Primeiro Pavimento; 

▪  Pavimento 04 – Segundo Pavimento; 

▪  Pavimento 05 ao 08 – Pavimento Tipo; 

▪  Pavimento 09 – Pavimento Técnico e Cobertura; 

 

2. OBJETIVO 
 

 O Presente memorial tem por objetivo apresentar procedimentos e elementos 

construtivos para a recuperação dos tópicos abordados nos Laudos Técnicos de Avaliação 

Estrutural – LT Nº170/2021 e Nº170ª-21, e itens referentes a reformas gerais. Serão alvo deste 

memorial a recomposição dos sistemas de impermeabilização a fim de evitar problemas de 

infiltrações e aparecimento de patologias relacionadas, bem como recuperação e reforço dos 

elementos já afetados por tais infiltrações e serviços de manutenção de conservação do edifício. 
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3. PROCEDIMENTOS – SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
 

3.1. Procedimentos Executivos de Impermeabilização  
3.1.1 Locais de aplicação 
 
 Os novos sistemas de impermeabilização estão projetados para a área externa no 1º 
Pavimento Tipo e para a área externa do Pavimento Técnico. 
  
3.1.2 Remoção de sistemas existentes 
 
 Previamente serão necessárias:  
. Remoção do sistema elétrico presente em eletrodutos rígidos dispostos em caminhamentos 
sobre o piso; 
. Remoção de guarda-corpo instalado sobre o piso existente; 
. Remoção do piso existente na área externa no 1º Pavimento Tipo; 
. Remoção de rodapés onde existir na área externa; 
. Remoção do sistema deteriorado de impermeabilização sobre a laje; 
 
3.1.3 Limpeza e preparação final das áreas 
 
 Antes de iniciar as etapas de impermeabilização, deve-se garantir que todos os locais 
estejam desimpedidos, limpos e isentos de pó, graxas e óleos, permitindo obter o melhor 
resultado com a melhor qualidade dos serviços. 
 
3.1.4 Materiais 
 
 .Primer; 
 .Grout; 
 .Manta 4mm SBS (tipo III, tipo A, acabamento PP); 
 .Asfalto oxidado tipo III; 
 .Tela PEAD ou Galvanizada fio22, malha de 1’’; 
 .Geotéxtil 200g/m²; 
 .Espuma de polietileno expandido 4mm; 
 .Isopor; 
 
3.1.5 Sequência de Execução 
 
 Procedimentos Preliminares: 

✓Recuperação do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento; 

✓Executar mapeamento e calafetação de fissuras; 

✓Fixar tubos passantes e ralos, e chumbá-los com grout; 

✓Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e 
isentas de partículas soltas, graxa e óleos, bem como de pontas de ferragem, restos de produtos 
desmoldantes e impregnantes; 
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✓Nas superfícies verticais de alvenaria devem receber uma regularização com espessura 
constante de 2,0cm. O acabamento deve ser desempenado e feltrado, para remoção de grãos 
soltos de areia. 
 
 Procedimento de impermeabilização: 
 
 Sobre as superfícies regularizadas aplicar primeiro o primer com broxa ou vassoura de 
pelos em camada de cobrimento com consumo de aproximadamente 0,70 L/m². 
 Aplicação de manta asfáltica SBS, espessura de 4 mm, tipo III, tipo A da ABNT, 
acabamento PP, a quente, com uso de aquecedor elétrico ou a gás com termostato, sobre 
primer asfáltico e asfalto oxidado, com consumo de 3,0kg/m². 
 Lançar as mantas desenrolando-as, alinhando e enrolando novamente na posição de 
início. Iniciar o lançamento do asfalto fundido a 200 graus (+-10%) centígrados e desenrolar as 
mantas imediatamente em sequência continua sobre ele, aderindo-a totalmente ao substrato, 
e de forma integral, nas emendas com outra manta. 
 Sobrepor, nas emendas, no mínimo 10 cm cada manta sobre a outra. 
 Nas verticais a impermeabilização deverá subir no mínimo 20cm acima dos pisos 
acabados. 
 
 Processos Complementares: 

✓ Proteção mecânica armada a ser aplicada em superfícies horizontais: 
A proteção mecânica deverá ser sempre aplicada, principalmente nos planos horizontais, 
evitando danos a manta. Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:4, espessura 
de 3 cm, lançada sobre a camada de transição (geo-sintético), com acabamento sarrafeado, com 
juntas serradas em quadros de 2x2m. Nos perímetros, executar junta anticompressão de 2,0 cm, 
preenchida com isopor e espuma de polietileno. 

✓ Proteção mecânica armada a ser aplicada em superfícies verticais: 
Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:4, espessura 1,5cm, estruturada por 
tela PEAD ou galvanizada, fio 22, malha de # 1 polegada. No topo, efetuar a ancoragem dentro 
da alvenaria conforme especificação em projeto. Nas bordas das calhas fazer fixação da manta 
com chapa de alumínio para evitar desprendimento e queda da manta e da proteção mecânica 
armada. Sempre recobrir a chapa termination bar de fixação da manta inferior com a manta que 
vem de cima, aplicada posteriormente. 
 
3.1.6 Testes 
 
 Alagar por 72 horas com lâmina d’água de 10 cm e conferir possíveis vazamentos. 
 
3.1.7 Produtos 
 
 Poderão ser adotados os seguintes produtos: Mantas da Viapol, Denver, Betumat, Lwart 
ou aquelas que atenderem na integra a NBR 9952/2014, sendo Tipo 3, Tipo A, 4mm. Os catálogos 
técnicos dos produtos listados estão disponíveis em meio digital na internet e deverão ser 
consultados para adequações às necessidades e recomendação do fabricante. 
 
3.1.8 Normas Técnicas a serem observadas 
 

o NBR 9575/2010 - Impermeabilização – Seleção e Projeto; 
o NBR 9574/2008 - Execução de Impermeabilização; 
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o NBR 9952/2014 da ABNT - Manta asfáltica para impermeabilização, com as NBR 9953, 9954, 
9955, 9956 e 9957. 

o NBR 9686/2006 - Solução asfáltica empregada como material de imprimação na 
impermeabilização. 

o NBR 9685/2005 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 
o NBR 9910/2017 - Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros 
o NBR 13121/2009 - Asfaltos elastomérico para impermeabilização. 
o NBR 13724/2008 - Membrana asfáltica para impermeabilização com estrutura aplicada a quente 
o NBR 11905/2015 - Sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e 

polímeros (argamassa polimérica). 
o NBR 12171/2021 - Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto por cimento 

impermeabilizante e polímeros. 
o NBR 15487/2007 - Sistema de membrana de poliuretano para impermeabilização. 
o NBR 15414/2006 - Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilização 
o NBR 15575/2013 - Edificações Habitacionais - Desempenho 
o NBR 12170/2009 - Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização 
o NBR 15885/2010 - Memb. de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização 
o NBR 16411/2015 - Fita asfáltica autoadesiva 

 
Os materiais e produtos para os quais não existirem normas específicas, só poderão ser 
substituídos mediante prévia autorização do projetista de impermeabilização. Em caso de 
dúvida, prevalece o estipulado na norma técnica correspondente.  
 
3.2. Procedimentos Executivos de Impermeabilização  
3.2.1 Locais de aplicação 
 
 O sistema de impermeabilização está projetado para área interna do reservatório 
superior (piso, paredes e teto), localizado no Pavimento Técnico. 
  
3.2.2 Remoção de sistemas existentes 
 
 Previamente serão necessárias:  
 .Remoção de todo material impermeabilizante existente; 
 
3.2.3 Limpeza e preparação final das áreas 
 
 Antes de iniciar as etapas de impermeabilização, deve-se garantir que todos os locais 
estejam desimpedidos, limpos e isentos de pó, graxas e óleos, permitindo obter o melhor 
resultado com a melhor qualidade dos serviços. 
 Lixar e estucar toda a superfície.  
 
3.2.4 Materiais 
 
 .Para reservatórios superiores recomenda-se a utilização de sistema flexível de 
impermeabilização. 
 .Para melhorar a aderência e ancoragem das camadas do sistema flexível de 
impermeabilização, recomenda-se, primeiramente, aplicar duas camadas de sistema rígido de 
impermeabilização. 
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Impermeabilização flexível – opções Fundo e Paredes:  

- Membrana de poliuretano* (3,0kg/m² e 2,2mm) estruturada com tela poliéster ou geotêxtil; 

- Membrana de polímero acrílico com ou sem adição de cimento** (3,5 kg/m²) com tela de 

poliéster resinada (2 demãos de argamassa polimérica antes) 

 

Impermeabilização flexível – opções Teto:  

- Membrana de poliuretano* (1,5 a 2,0 kg/m²); 

- Membrana de poliuréia (1,5 kg/m²) 

 

Exemplos de materiais: 

Argamassa polimérica rígida: Denvertec 100, Viaplus 100, Vedatop, ou similar; 

Argamassa polimérica flexível: Denvertec 540, V0iaplus 5000, Vedatop Flex ou similar; 

 
3.2.5 Sequência de Execução 
 
 Procedimentos Preliminares: 

✓Recuperação do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento; 

✓Executar mapeamento e calafetação de fissuras; 

✓Executar limpeza das áreas utilizando vassoura. As superfícies deverão estar limpas, secas e 
isentas de partículas soltas, graxa e óleos, bem como de pontas de ferragem, restos de produtos 
desmoldantes e impregnantes; 
 
3.2.6 Testes 
 
 Executar teste de estanqueidade com água limpa e duração mínima de 72 horas para 
verificação de falhas na execução. Prever teste hidrostático com a pressão em serviço 
 
3.2.7 Normas Técnicas a serem observadas 
 

o NBR 9575/2010 - Impermeabilização – Seleção e Projeto; 
o NBR 9574/2008 - Execução de Impermeabilização; 
o NBR 9952/2014 da ABNT - Manta asfáltica para impermeabilização, com as NBR 9953, 9954, 

9955, 9956 e 9957. 
o NBR 9686/2006 - Solução asfáltica empregada como material de imprimação na 

impermeabilização. 
o NBR 9685/2005 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 
o NBR 9910/2017 - Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros 
o NBR 13121/2009 - Asfaltos elastomérico para impermeabilização. 
o NBR 13724/2008 - Membrana asfáltica para impermeabilização com estrutura aplicada a quente 
o NBR 11905/2015 - Sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e 

polímeros (argamassa polimérica). 
o NBR 12171/2021 - Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto por cimento 

impermeabilizante e polímeros. 
o NBR 15487/2007 - Sistema de membrana de poliuretano para impermeabilização. 
o NBR 15414/2006 - Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilização 
o NBR 15575/2013 - Edificações Habitacionais - Desempenho 
o NBR 12170/2009 - Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização 
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o NBR 15885/2010 - Memb. de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização 
o NBR 16411/2015 - Fita asfáltica autoadesiva 

 
Os materiais e produtos para os quais não existirem normas específicas, só poderão ser 
substituídos mediante prévia autorização do projetista de impermeabilização. Em caso de 
dúvida, prevalece o estipulado na norma técnica correspondente.  
 
3.3. Procedimentos Executivos de Recuperação e Recomposição Estrutural  
 
3.3.1 Locais de aplicação 
 
 Deverão ser aplicados os procedimentos para recuperação e recomposição estrutural 
na face inferior da laje de fundo do reservatório superior de água, localizado no Pavimento 
Técnico da edificação. 
  
3.3.2 Procedimentos preliminares 
 

✓Esvaziar o reservatório; 

✓Aguardar a secagem; 

✓Verificar e demarcar todos os pontos de exposição de armadura e eventuais falhas de 

concretagem; 

 

3.3.3 Sequência de Execução 
 

✓Para pontos de falhas de concretagem, escarear e grautear; 

✓Para pontos com exposição de armadura: 

 - Remoção do concreto afetado no entorno das armaduras; 

 - Lixar as armaduras para retirar o material da corrosão; 

 - Aplicar inibidor de corrosão (não confundir fundo protetor com inibidor de corrosão); 

 - Recompor áreas com argamassa de reparo estrutural tixotrópica (antes da aplicação 

da argamassa: garantir que o substrato esteja na condição SSS – Superfície Saturada Seca). Caso 

existam locais mais profundos para o enchimento de argamassa, executar por etapas. 

 
3.4. Procedimentos Executivos de Recuperação em Interface Alvenaria x Estrutura  
 
3.4.1 Locais de aplicação 
 
 A interface da alvenaria de vedação com vigas de concreto armado ou lajes é uma região 
suscetível à fissuração devido à grande variação térmica, principalmente nos últimos 
pavimentos das edificações. Os reforços no revestimento serão executados nas Fachadas e em 
cômodos internos no pavimento Técnico, conforme mapa de patologias em projeto. 
  
3.4.2 Remoção de sistemas existentes 
 
 Previamente serão necessários:  
. Remoção do revestimento existente – faixa mínima de 50cm; 
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3.4.3 Limpeza e preparação final das áreas 
 
 Antes de iniciar as etapas de Reforço do Tipo Ponte de Transmissão, deve-se garantir 
que todos os locais estejam desimpedidos, limpos e isentos de pó, graxas e óleos, permitindo 
obter o melhor resultado com a melhor qualidade dos serviços. 
 
3.5.4 Materiais 
 
 .Tela PEAD ou Galvanizada fio22, malha de 1’’; 
 .Fita de Polietileno; 
 .Pinos Fixadores; 
 
3.6.5 Sequência de Execução 
 

✓A superfície deve ser chapiscada com argamassa de cimento e areia ou de assentamento; 

✓As telas devem ser aplicadas de maneira centralizada; 

✓A fixação deverá ser feita através de pinos, o que garantira uma fixação segura, bem como um 
espaçamento ideal para o lançamento do revestimento de argamassa; 

✓Recomenda-se a utilização de pequenos espaçadores, para garantir a que a tela seja aplicada 
no corpo da argamassa; 

✓Após aplicada, inicia-se a segunda demão de argamassa; 

✓Recoberta toda a área determinada, inicia-se o acabamento e finalização do revestimento de 
fachada; 

✓Retornar com o tipo de revestimento de acabamento da Fachada (Tipo Fulget, Grana Nº01). 
 
3.5. Procedimentos Executivos de Recuperação em Laje Nervurada 
 
3.5.1 Locais de aplicação 
 
 Teto do segundo Pavimento – Sala Ass. Juiz Substituto. (Ponto isolado, ver LT). 
 
3.5.2 Limpeza 
 
 Executar a limpeza com hidróxido de cálcio posteriormente a execução da 
impermeabilização. 
 
3.6. Procedimentos Executivos em Ralos e Condutores de Escoamento de Águas Pluviais 
 
3.6.1 Locais de aplicação 
 
 Os ralos que necessitam de intervenção estão localizados no pavimento técnico, no piso 
do 1º pavimento Tipo e Telhado da Cantina. 
 
3.6.2 Sequência de Execução 
  

✓Certificar que a tubulação esteja na declividade mínima de 1%, se necessário, remover 

as placas de forro de teto do pavimento imediatamente inferior para conferências e 

correções na declividade; 
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✓Se necessário, proceder com as vedações das conexões (Curvas, luvas e etc.); 

✓Certificar que a tubulação esteja isenta de sedimentos; 

✓Certificar que a tubulação do ralo tipo abacaxi esteja rente ao nível superior da laje; 

✓Certificar que a tubulação do ralo tipo abacaxi esteja completamente chumbada e 

aderida a laje até o nível superior, se necessário, preencher com Grout. 
 
3.7. Procedimentos Executivos de Substituição de Forro 
 
3.7.1 Locais de aplicação 
 
 Diversos locais em Segundo Pavimento (Forro Modulado 62,5x62,5cm e Forro de Gesso 
Acartonado pintado com pintura PVA Latex), 4º Pavimento Tipo (Forro Modulado 62,5x62,5cm) 
e Cantina. 
 
3.7.2 Sequência de Execução 
 
 A substituição das placas de forro deverá ser executada posteriormente a execução da 
impermeabilização, desobstrução dos ralos em lajes e correção de declividades. 

✓Retirada das placas de forro comprometidas; 

✓Limpeza e secagem dos apoios; 

✓Instalação das novas placas de forro. 

✓Para os locais necessários, aplicação gesso para uniformização e aplicar pintura PVA 

Latex; 
 
3.8. Procedimentos Executivos de Pavimentação 
 

3.8.1 Piso Granito/Cerâmica/Porcelanato 
 
3.8.1.1 Locais de Aplicação 
 
 Assentamento de piso. Área externa do 1º Pavimento Tipo. 
 
3.8.1.2 Sequência de Execução 
 
 O contrapiso deve estar firme e livre de qualquer tipo de resíduo que dificulte a 
aderência. As argamassas mais indicadas, nesse caso, são o concreto farofa (cimentícias 
convencionais semi-secas), as colantes ou as adesivas. 
 A argamassa adesiva, além de apresentar os maiores níveis de aderência, também 
proporciona rapidez na execução, permitindo a liberação do tráfego em apenas seis horas, 
contra 72 horas no caso do concreto farofa ou das argamassas colantes. A solução também 
possibilita o assentamento em camadas mais grossas – de até 30 mm. O espalhamento com a 
desempenadeira denteada pede cuidado, para que não se forme uma película superficial sobre 
o adesivo. 
 O rejuntamento deverá seguir as recomendações do fornecedor do piso. As Juntas de 
Movimentação deverão seguir orientações constantes em projeto.  
 

3.8.2 Piso para Escada Externa 
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3.8.2.1 Locais de Aplicação 
 
 Assentamento de piso em escada externa no pavimento térreo. Dimensão do piso de 
37cm com pingadeira e 18cm de espelho. Comprimento de 6,3m por degrau. 
 
3.8.2.2 Sequência de Execução 
 
 Remover todo o revestimento existente. 
 O contrapiso deve estar firme e livre de qualquer tipo de resíduo que dificulte a 
aderência. As argamassas mais indicadas, nesse caso, são o concreto farofa (cimentícias 
convencionais semi-secas), as colantes ou as adesivas. 
 A argamassa adesiva, além de apresentar os maiores níveis de aderência, também 
proporciona rapidez na execução, permitindo a liberação do tráfego em apenas seis horas, 
contra 72 horas no caso do concreto farofa ou das argamassas colantes. A solução também 
possibilita o assentamento em camadas mais grossas – de até 30 mm. O espalhamento com a 
desempenadeira denteada pede cuidado, para que não se forme uma película superficial sobre 
o adesivo. 
 

3.8.3 Piso de Granito Apicoado para Soleiras Externas (Acabamentos Laterais) 
 
3.8.3.1 Locais de Aplicação 
 
 Assentamento de piso em granito apicoado em acabamentos laterais demarcados em 
projeto. Dimensões: comprimento e largura, conferir no local. 
 
3.8.3.2 Sequência de Execução 
 
 Remover todos os revestimentos existentes comprometidos. 
 O contrapiso deve estar firme e livre de qualquer tipo de resíduo que dificulte a 
aderência. As argamassas mais indicadas, nesse caso, são o concreto farofa (cimentícias 
convencionais semi-secas), as colantes ou as adesivas. 
 A argamassa adesiva, além de apresentar os maiores níveis de aderência, também 
proporciona rapidez na execução, permitindo a liberação do tráfego em apenas seis horas, 
contra 72 horas no caso do concreto farofa ou das argamassas colantes. A solução também 
possibilita o assentamento em camadas mais grossas – de até 30 mm. O espalhamento com a 
desempenadeira denteada pede cuidado, para que não se forme uma película superficial sobre 
o adesivo. 
 

3.8.4 Rodapés 
 
3.8.4.1 Locais de Aplicação 
 
 Assentamento de rodapé em Granito Cinza Andorinha: 
 - Sanitário Masculino no Pavimento Tipo com rodapés soltos, executar fixação com 
reaproveitamento dos materiais, se possível. 
 - Sala Ass. Juiz Substituto no Segundo Pavimento com rodapés soltos e faltantes. 
Executar fixação com reaproveitamento dos materiais e assentamento de novos rodapés nos 
locais faltantes. 
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3.8.4.2 Sequência de Execução 
 
 Somente após o assentamento do piso, será fixado na parede com argamassa. As peças 
serão assentadas na parede, niveladas e alinhadas, com auxílio de um fio flexível, estirado 
horizontalmente na altura do rodapé e distante da parede na medida equivalente à espessura 
da peça e da camada da argamassa de assentamento. Quando assentados com argamassa mista 
de cal hidratada, as peças deverão ser previamente molhadas. Entre as peças deverão existir 
juntas com espaçamento entre 1 mm e 3 mm. Após o assentamento, serão limpas as peças de 
qualquer resíduo da argamassa. O contrapiso deve estar firme e livre de qualquer tipo de resíduo 
que dificulte a aderência. As argamassas mais indicadas, nesse caso, são o concreto farofa 
(cimentícias convencionais semi-secas), as colantes ou as adesivas. 
 A argamassa adesiva, além de apresentar os maiores níveis de aderência, também 
proporciona rapidez na execução, permitindo a liberação do tráfego em apenas seis horas, 
contra 72 horas no caso do concreto farofa ou das argamassas colantes. A solução também 
possibilita o assentamento em camadas mais grossas – de até 30 mm. O espalhamento com a 
desempenadeira denteada pede cuidado, para que não se forme uma película superficial sobre 
o adesivo. 
 

3.9. Procedimentos Executivos de Revestimento Interno 
3.9.1 Revestimento de Parede Interna 
 
3.9.1.1 Locais de Aplicação 
 
 Faixas inferiores de paredes internas do 1º Pavimento Tipo com presença de umidade 
proveniente de falha do sistema de impermeabilização do piso da área externa. Pontos 
localizados. 
 
3.9.1.2 Sequência de Execução 
 
 Remova todo o revestimento contaminado, obtendo uma superfície sólida, até a altura 
de 30cm acima da linha de umidade verificada na parede. Também pode ser utilizada uma 
desempenadeira específica para raspagem do revestimento contaminado. Dependendo da 
gravidade do problema, pode ser necessário chegar até a alvenaria. Após a remoção do 
revestimento contaminado, lave com água limpa removendo todos os resíduos soltos.  
 
 Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento e areia 
média ou grossa sem peneirar, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da 
base, podendo constituir-se no acabamento. 
 
3.10. Procedimentos Executivos de Vedações 
 

3.10.1 Esquadrias da Fachada Posterior 
 
3.10.1.1 Locais de Aplicação 
 
 Esquadrias da Fachada Posterior do Primeiro e Segundo Pavimento. 
 
3.10.1.2 Sequência de Execução 
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 Antes de aplicar o selante é preciso se assegurar que o local esteja seco e limpo. Proteja 
as bordas com uma fita, para garantir um bom acabamento. Aplique uma camada de selante no 
peitoril (entre o caixilho e a parede) da janela ou nos pontos que apresentam infiltração. Use 
uma espátula para garantir o preenchimento dos espaços vazios. Para finalizar, retire a fita. A 
cura total do selante de silicone ocorre no prazo de sete dias, porém o local pode ser utilizado 
48 horas após a aplicação. Recomenda-se a utilização de selante de cura neutra. Selantes de 
cura acética devem ser evitados em aplicações com concreto ou cimento. Recomenda-se a 
utilização do Selante Alpatechno Obra-Pro N200, ou similar. 
 
3.10.2 Esquadrias da Fachada Lateral Direita 
 
3.10.2.1 Locais de Aplicação 
 
 Pontualmente em recortes nos vidros que receberam os dispositivos de ventilação. 
Vedar as uniões vidro/vidro e vidro/dispositivo de ventilação.  
 
3.10.2.2 Sequência de Execução 
 
 Antes de aplicar o selante é preciso se assegurar que o local esteja seco e limpo. Proteja 
as bordas com uma fita, para garantir um bom acabamento. Aplique uma camada de selante 
para preencher o recorte existente entre o contato vidro com vidro. Aplique uma camada de 
selante para preencher os vazios entre o contato vidro com o dispositivo de ventilação. Use uma 
espátula para garantir o preenchimento dos espaços vazios. Para finalizar, retire a fita. A cura 
total do selante de silicone ocorre no prazo de sete dias, porém o local pode ser utilizado 48 
horas após a aplicação. Recomenda-se a utilização de selante de cura neutra. Selantes de cura 
acética devem ser evitados em aplicações com concreto ou cimento. Recomenda-se a utilização 
do Selante Alpatechno Obra-Pro SMS65, ou similar. 
 

3.11. Procedimentos Executivos de Pintura 
 

3.11.1 Gradis, guarda-corpos, corrimãos e postes 
 
3.11.1.1 Locais de Aplicação 
 
 Grades de divisa, todos os guarda-corpos e corrimãos (majoritariamente pavimento 
térreo) e postes térreo. 
 
3.11.1.2 Sequência de Execução 
 
 Todos os materiais a serem empregados no serviço de pintura deverão ser de primeira 
linha, aplicados conforme as especificações descritas neste Memorial Descritivo e de acordo 
com as normas brasileiras da ABNT. 
 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada esta será cuidadosamente limpa com uma 
escova macia e, depois, com um pano seco para remover todo o pó antes de se aplicar à demão 
seguinte. 
 A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 
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 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas ou conforme 
recomendação do fabricante. 
 A contratada deverá apresentar à Fiscalização e ao gestor do contrato da Justiça Federal, 
amostra da cor e do tipo da tinta em trecho da superfície solicitada, para aprovação prévia do 
Contratante. 
 Os serviços impugnados pela Fiscalização deverão ser executados novamente pela 
empresa pela contratada, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da 
impugnação ou conforme cronograma definido pela Justiça Federal. 
 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas 
a pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 
 Nas esquadrias em geral deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os 
espelhos, fechos, rosetas, puxadores etc. antes do início dos serviços de pintura  

 Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho. 
 A diluição das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as recomendações dos 
fabricantes, uma vez que a correta proporção entre os elementos decorre das características 
específicas de cada produto.  
 Em ambientes internos úmidos (teto de banheiro etc.) deve ser utilizada pintura acrílica. 
 Caso a pintura não esteja especificada neste Memorial Descritivo deverá obedecer às 
especificações do fabricante. 
 As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso, respeitar as 
recomendações do fabricante. 
 A limpeza compreende todos os tipos de pisos, divisórias, paredes, forros, tetos, 
esquadrias, grades, fachadas, vidros, coberturas, mobiliário, equipamentos diversos, louças, 
metais etc. envolvidos no processo de pintura. 
 
3.12. Procedimentos Executivos de Limpeza de Fachada – Pele de Vidro 
 

3.12.1 Locais de Aplicação 
 
 Fachadas Frontal, Posterior, Lateral Esquerda e Lateral Direita. 
 
3.12.2 Sequência de Execução 
 
 Para este serviço deve-se buscar profissionais qualificados e capacitados para trabalhos 
em altura. Verificar e utilizar pontos de fixação nas coberturas para balancins ou de cordas 
profissionais, como as utilizadas em rapel. 
 A limpeza deverá utilizar água e componentes detergentes neutros, com preferência 
para os materiais biodegradáveis, além dos equipamentos, balde, esponjas, rodos, etc. Evitar 
uso de equipamentos abrasivos. Utensílios como lixas, palhas de aço, facas, ou objetos 
pontiagudos não podem ser usados. 
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4. LIMPEZA 
 

4.1. Limpeza Geral Final de Obra 
 

 Limpeza permanente da obra, incluindo remoção de entulho, lavagem e remoção de 

detritos. 

 

4.1.1 Sequência de Execução 
  

 Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar 

com água e detergente as superfícies laváveis. O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens 

de controle: ausência de sujeira, entulho e detritos em grau satisfatório para um bom ambiente 

de trabalho na obra. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

LEGENDAS

PLANTA BAIXA - PISO 1º PAVIMENTO TIPO

esc.: 1:75

PLANTA BAIXA - PISO PAVIMENTO TÉCNICO

esc.: 1:75

IMP

Planta Baixa | 1º Pavimento Tipo e Pavimento Técnico

Área de Impermeabilização (com virada em alvenarias)

- Piso 1º Pavimento Tipo: 526,59m²

- Pavimento Técnico: 56,05m²

QUANTITATIVOS



Circulação Interna do Pavimento Técnico.

Interface Alvenaria x Viga Superior.

Executar Ponte de Transmissão.

Fachada Direita.

Interface Laje x Alvenaria.

Executar Ponte de Transmissão.

Fachada Posterior.

Interface Laje x Alvenaria.

Executar Ponte de Transmissão.

Fachada Frontal.

Interface Laje x Alvenaria.

Executar Ponte de Transmissão.

Fachada Frontal.

Interface Laje x Alvenaria.

Executar Ponte de Transmissão.

Fachada Esquerda.

Interface Laje x Alvenaria.

Executar Ponte de Transmissão.

Circulação Interna do Pavimento Técnico.

Interface Alvenaria x Viga Superior.

Executar Ponte de Transmissão.

Circulação Interna do Pavimento Técnico.

Interface Alvenaria x Viga Superior.

Executar Ponte de Transmissão.

Circulação Interna do Pavimento Técnico.

Interface Alvenaria x Viga Superior.

Executar Ponte de Transmissão.

Fachada Posterior.

Bolores localizados.

Executar limpeza e caso necessário, pintura similar

ao revestimento Tipo Fulget, Grana Nº00).

REVISÃO

CONTEÚDO

EMISSÃO: 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODEM SER

 REPRODUZIDAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, DE ACORDO

              COM A LEI DE DIREITOS AUTORAIS - Nº 5.983/78

CÓDIGO:

FOLHA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

- REFORÇO INTERFACE ALVENARIA x ESTRUTURA -

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLIENTE

QUADRO DE REVISÕES

Rua Leopoldo Schmidt, 145, Centro - Juiz de Fora/MG.

Justiça Federal de Primeiro Grau de Minas Gerais

ESTE PROJETO ATENDE AS SEGUINTES NORMAS
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                bruno@opusengenheiros.com.br

ESCALA:
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Emissão Inicial
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EMPREEDIMENTO

Fórum da Justiça Federal José Wilson Ferreira Sobrinho

Nº

1:100

REFORÇO EM INTERFACE ALVENARIA x ESTRUTURA

REC_FJFWFS_170-21

DATAN° DESCRIÇÃO

R00

01/01

001

Justiça Federal de Primeiro Grau de Minas Gerais

Zeringota &  Vizeu Engenharia e Consultoria

Contratante

Projeto

CNPJ 05.452.786/0001-00

CREA 64741

    OBSERVAÇÕES

    . Projeto baseado em Laudo Técnico de Avaliação Estrutural LT Nº170/2021.

    . Medidas das cotas em metros (exceto onde indicado).

    . Verificar medidas na obra.

    . Em caso de dúvidas, consultar o projetista.

    .NBR 8214:83 - Assentamento de azulejos;

    .NBR 8681:04 - Ações e Segurança nas estruturas;

    .NBR 9574:08 - Execução de impermeabilização;

    .NBR 9575:10 - Impermeabilização - Seleção e projeto;

    .NBR 9952:14 - Manta asfáltica para impermeabilização;

    .NBR 13753:96 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com

     utilização de argamassa colante;

    .NBR 15575:13 - Desempenho de Edif. Habitacionais;

    .NBR 16548:17 - Materiais de impermeabilização.

FACHADA DIREITA

esc.: 1:100

REF

FACHADAS - Mapa de Patologias

FACHADA POSTERIOR

esc.: 1:100

FACHADA ESQUERDA

esc.: 1:100

FACHADA FRONTAL

esc.: 1:100

ESQUEMA REFORÇO - PONTE DE TRANSMISSÃO

Área de Intervenção nas Fachadas: 35,39m².

Área de Intervenção Circulação Interna Pavimento Técnico: 10,00m².

Recompor revestimentos:

Fachada: Revestimento Tipo Fulget, Grana Nº01.

Circulação Pavimento Técnico: Pintura Emalux.

QUANTITATIVOS
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ÁREA

COMODATO

A=1.884,45m²

ESCADA

SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO.

PISO E ESPELHOS EM GRANITO APICOADO.

ACABAMENTOS LATERAIS

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO

EM GRANITO APICOADO.

ACABAMENTOS LATERAIS

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO

EM GRANITO APICOADO.

ACABAMENTOS LATERAIS

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO

EM GRANITO APICOADO.

ACABAMENTOS LATERAIS

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO

EM GRANITO APICOADO.

ACABAMENTOS LATERAIS

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO

EM GRANITO APICOADO.

REVISÃO

CONTEÚDO

EMISSÃO: 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODEM SER

 REPRODUZIDAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, DE ACORDO

              COM A LEI DE DIREITOS AUTORAIS - Nº 5.983/78

CÓDIGO:

FOLHA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

- RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO -

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLIENTE
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ESTE PROJETO ATENDE AS SEGUINTES NORMAS

TÉCNICAS DA ABNT (PRINCIPAIS)

Bruno Zeringota Rodrigues - CREA 142010/D

OPUS Engenheiros             - CREA 64741

Contato:   32 9 8461-5650

                bruno@opusengenheiros.com.br
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PAVIMENTO TÉRREO - Mapa de Patologias

REC_FJFWFS_170-21

DATAN° DESCRIÇÃO

R00

01/01

001

Justiça Federal de Primeiro Grau de Minas Gerais

Zeringota &  Vizeu Engenharia e Consultoria

Contratante

Projeto

CNPJ 05.452.786/0001-00

CREA 64741

    OBSERVAÇÕES

    . Projeto baseado em Laudo Técnico de Avaliação Estrutural LT Nº170/2021.

    . Medidas das cotas em metros (exceto onde indicado).

    . Verificar medidas na obra.

    . Em caso de dúvidas, consultar o projetista.

    .NBR 8214:83 - Assentamento de azulejos;

    .NBR 8681:04 - Ações e Segurança nas estruturas;

    .NBR 9574:08 - Execução de impermeabilização;

    .NBR 9575:10 - Impermeabilização - Seleção e projeto;

    .NBR 9952:14 - Manta asfáltica para impermeabilização;

    .NBR 13753:96 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com

     utilização de argamassa colante;

    .NBR 15575:13 - Desempenho de Edif. Habitacionais;

    .NBR 16548:17 - Materiais de impermeabilização.

PAVIMENTO TÉRREO - RECOMPOSIÇÃO DE PISOS

esc.: 1:100

REF

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO

Área de Intervenção na Escada: 26,67m².

Área de Intervenção nos Acabamentos Laterais: 6,56m².

Recompor revestimentos:

Granito apicoado.

QUANTITATIVOS



Item Código Descrição da Atividade Unidade Quantidade Valor Unitário Valor do Serviço % sobre Custo

01 PESSOAL 76.023,60R$          15,08%

02 CANTEIRO DE OBRAS 16.380,72R$          1,33%

03 ESTRUTURA 5.319,87R$            1,05%

04 IMPERMEABILIZAÇÃO 150.030,54R$       29,75%

05 PAVIMENTAÇÃO 125.643,41R$       24,92%

06 REVESTIMENTOS INTERNOS 1.779,04R$            0,35%

07 REVESTIMENTOS EXTERNOS 64.699,01R$          2,78%

08 REVESTIMENTOS ESPECIAIS 2.297,00R$            0,46%

09 DIVERSOS 57.970,64R$          2,64%

10 LIMPEZA 4.137,98R$            0,82%

Total da Planilha - Valores sem BDI 504.281,81R$      

11 BDI 101.830,95R$       20,19%

Total da Planilha - Valores com BDI 606.112,76R$      

                        Tribunal Regional Federal da 6ª Região

                        Seção Judiciária de Minas Gerais

                        Subseção Judiciária de Juiz de Fora

ANEXO III (A) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO SINTÉTICO



Item Código Descrição da Atividade Unidade Quantidade Valor Unitário Valor do Serviço % sobre Custo

01 PESSOAL 76.023,60R$         15,08%
01..0.1 A019725 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MÊS 3,00 18.295,34R$      54.886,02R$               10,88%

01..0.2 A019749 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MÊS 3,00 7.045,86R$         21.137,58R$               4,19%

02 CANTEIRO DE OBRAS 16.380,72R$         1,33%
02..0.1 SI00004813 Placa de obra em chapa galvanizada, nº22, adesivada, de 2,0 x 

1,125m.

m² 3,00 516,04R$            1.548,12R$                 0,31%

02..0.2 SI00041805 Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de 

carga total de aproximadamente 250kg/m², plataforma de 1,50m x 

0,80m (CxL), Cabo de 45m.

MÊS 3,00 1.725,00R$         5.175,00R$                 1,03%

02..0.3 SI00099833 Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de 

operação entre 1400 e 1900 LIB/POL2, vazão máxima entre 400 e 

700 L/H.

H 640,00 15,09R$              9.657,60R$                 1,92%

03 ESTRUTURA 5.319,87R$           1,05%
03..0.1 3R0112140000005311Escarificação manual, corte de concreto até 3cm de profundidade m² 5,00 180,20R$            901,00R$                    0,18%

03..0.2 3R0412140000005323Escovamento manual do substrato m² 23,28 9,37R$                218,17R$                    0,04%

03..0.3 3R0412140000005505Reparo superficial em estrutura com argamassa cimentícia m³ 0,38 7.376,88R$         2.823,87R$                 0,56%

03..0.4 CP1721 Pintura de armações com Inibidor de Corrosão m² 5,00 139,14R$            695,68R$                    0,14%

03..0.5 SI00321 modificado1Transporte vertical manual, 7 Pavimentos, de sacos de 20 KG kg 3000,00 0,23R$                681,16R$                    0,14%

04 IMPERMEABILIZAÇÃO 150.030,54R$       29,75%
04..0.1 SI97634 Demolição de revestimento cerâmico de forma mecanizada com 

martelete, sem reaproveitamento

m² 526,59 10,81R$              5.694,63R$                 1,13%

04..0.2 SI97633 Demolição de rodapé cerâmico de forma manual, sem 

reaproveitamento

m 119,02 19,79R$              2.355,35R$                 0,47%

04..0.3 SI97661 modificadoRemoção de Cabos Elétricos, de forma manual, sem 

reaproveitamento. AF_12/2017 e posterior retorno

m 140,00 1,28R$                179,50R$                    0,04%

04..0.4 SI100981 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 

6m³ - Ou caçamba metálica basculante

m³ 70,00 56,38R$              3.946,62R$                 0,78%

04..0.5 SI97631 Demolição de argamassas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. AF_12/217

m² 526,59 2,84R$                1.494,33R$                 0,30%

04..0.6 ED48465 Remoção de Impermeabilização e proteção mecânica, de forma 

manual, sem reaproveitamento.

m² 582,64 42,11R$              24.537,30R$               4,87%

04..0.7 SI99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água. 

AF_04/2019

m² 582,64 1,68R$                978,39R$                    0,19%

04..0.8 SI98546 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico. E=4mm. 

AF_06/2018

m² 582,64 96,10R$              55.992,26R$               11,10%

04..0.9 SI98565 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de 

cimento e areia, Traço 1:3, E=3CM, AF_06/2018

m² 505,56 47,29R$              23.908,14R$               4,74%

04..0.10 SI37411 Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fio D=1,24mm 

malha 25x25 mm.

m² 187,92 7,44R$                1.398,67R$                 0,28%

04..0.11 SI98566 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3. E=3cm. AF_09/2018

m² 187,92 46,72R$              8.779,21R$                 1,74%

04..0.12 ED48465_ReservatórioSuperiorRemoção de Impermeabilização existente m² 113,86 42,11R$              4.795,10R$                 0,95%

04..0.13 SI99814_ReservatórioSuperiorLimpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água. 

AF_04/2019

m² 113,86 1,66R$                189,46R$                    0,04%

04..0.14 SI98555_ReservatórioSuperiorImpermeabilização de superficie com argamassa 

polimérica/membrana acrilica, 3 demaos

m² 113,86 24,55R$              2.795,24R$                 0,55%

04..0.15 SI98556_ReservatórioSuperiorImpermeabilização de superficie com argamassa 

polimérica/membrana acrilica, 4 demaos, reforçada com véu de 

poliéster

m² 113,86 46,06R$              5.244,72R$                 1,04%

04..0.16 SI00321 modificado2_ReservatórioSuperiorTransporte vertical manual, 5 Pavimentos, de sacos de 20 KG kg 47734,68 0,16R$                7.741,61R$                 1,54%

05 PAVIMENTAÇÃO 125.643,41R$       24,92%
05..0.1 SI87632 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia). Preparo 

Manual. Aplicado em áreas secas sobre laje. Aderido. E=3cm. 

AF_06/2014

m² 528,05 40,98R$              21.639,13R$               4,29%

05..0.2 SI101092

modificado

Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos 

externos. AF_05/2020

m² 528,05 183,72R$            97.015,01R$               19,24%

05..0.3 SI101092 Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos 

externos. AF_05/2020

m² 33,23 183,72R$            6.105,12R$                 1,21%

05..0.4 SI97632 Demolição de Rodapé Cerâmico, de forma manual. Com 

reaproveitamento.

m 20,00 15,65R$              312,99R$                    0,06%

05..0.5 SI98685 Rodapé em Cerâmica Antiderrapante. Altura 10 CM. AF_09/2020 m 25,00 22,85R$              571,15R$                    0,11%

                        Tribunal Regional Federal da 6ª Região

                        Seção Judiciária de Minas Gerais

                        Subseção Judiciária de Juiz de Fora

ANEXO III (B) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO ANALÍTICO



Item Código Descrição da Atividade Unidade Quantidade Valor Unitário Valor do Serviço % sobre Custo

                        Tribunal Regional Federal da 6ª Região

                        Seção Judiciária de Minas Gerais

                        Subseção Judiciária de Juiz de Fora

ANEXO III (B) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO ANALÍTICO

06 REVESTIMENTOS INTERNOS 1.779,04R$           0,35%
06..0.1 SI97631 Demolição de argamassas. De forma manual. Sem 

reaproveitamento. AF_12/2017

m² 35,00 2,84R$                99,32R$                      0,02%

06..0.2 SI87529 Massa Única. Para recebimento de pintura. Em argamassa traço 

1:2:8. preparo mecânico com betoneira 400L. Aplicada 

manualmente em faces internas de paredes. E=2CM. Com execução 

de taliscas.

m² 35,00 34,57R$              1.209,83R$                 0,24%

06..0.3 SI88489 Aplicação manual de pintura com tinta m² 35,00 13,43R$              469,89R$                    0,09%

07 REVESTIMENTOS EXTERNOS 64.699,01R$         2,78%
07..0.1 SI97631 Demolição de argamassas. De forma manual. Sem 

reaproveitamento. AF_12/2017

m² 53,44 2,84R$                151,64R$                    0,03%

07..0.2 SI87905 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada. Com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014

m² 53,44 8,35R$                446,32R$                    0,09%

07..0.3 SI87775 Emboço em argamassa traço 1:2:8; Preparo mecânico cp, 

betoneira 400L. Aplicada manualmente em panos de fachada com 

presença de vãos. E=25mm. AF_06/2014

m² 53,44 53,59R$              2.863,63R$                 0,57%

07..0.4 COP2121 Revestimento Externo - Fachada - Tipo Fulget, Gr Nº01 m² 53,44 190,10R$            10.158,12R$               2,01%

07..0.5 SI88489 Aplicação manual de pintura com tinta m² 30,00 13,43R$              402,76R$                    0,08%

07..0.6 SI99821 Limpeza de janelas de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc m² 1728,86 8,69R$                15.023,21R$               2,98%

07..0.7 SI99825 Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc m² 45,00 8,69R$                391,03R$                    0,08%

07..0.8 SI100717 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. - Guarda-

corpos, postes e grades.

m² 627,32 9,01R$                5.651,12R$                 1,12%

07..0.9 SI100725 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte 

sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas - Executado em 

Obra - (2 demãos) - Guarda-corpos, postes e grades.

m² 627,32 47,20R$              29.611,18R$               5,87%

08 REVESTIMENTOS ESPECIAIS 2.297,00R$           0,46%
08..0.1 SI97640 Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral. De forma 

manual. Sem reaproveitamento. AF_12/2017

m² 100,00 1,48R$                148,33R$                    0,03%

08..0.2 SI97641 Remoção de forro de gesso. De forma manual. Sem 

reaproveitamento. AF_12/2017

m² 40,00 4,35R$                173,91R$                    0,03%

08..0.3 SI96113 Forro em placas de gesso. Para ambientes comerciais. 

AF_05/2017_P

m² 53,82 36,69R$              1.974,76R$                 0,39%

09 DIVERSOS 57.970,64R$         2,64%
09..0.1 CP2122 Condutores de águas pluviais - conferências e correções (Cobertura 

prédio principal, segundo pavimento e Cantina)

vb 1,00 4.500,00R$         4.500,00R$                 0,89%

09..0.2 CP2123 Drenagem de Águas Pluviais - Ralos (Desobstrução, nivelamento e 

enchimento externo). (Cobertura prédio principal, segundo 

pavimento e Cantina)

vb 1,00 2.500,00R$         2.500,00R$                 0,50%

09..0.3 CP2124 Vedação Vidros/Dispositivos de Ventilação - Selante vb 1,00 3.800,00R$         3.800,00R$                 0,75%

09..0.4 CP2125 Vedação Esquadrias - Selante vb 1,00 2.500,00R$         2.500,00R$                 0,50%

09..0.5 SI00034348 Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistência, 

com espiral de 300mm, D=2,76mm - Remoção de material 

existente, fornecimento de material novo e instalação.

m 110,00 38,98R$              4.288,02R$                 0,85%

09..0.6 CP15885 Reparos em Esquadrias de alumínio/vidro vb 1,00 13.585,00R$      13.585,00R$               2,69%

09..0.7 SI94805_modPorta de alumínio de abrir para vidro, fixação com parafusos, 

inclusive vidros, guarnição, remoção de vidros/estrutura existente

m² 4,50 3.062,42R$         13.780,87R$               2,73%

09..0.8 CP1669 Reparo em telhado existente. (Ajuste em engradamento, 

substituição de telhas) - Cantina

m² 124,39 25,22R$              3.137,12R$                 0,62%

09..0.9 CP1670 Reparo em telhado existente. (Impermeabilização Canaleta) - 

Cantina

m² 10,20 449,20R$            4.581,83R$                 0,91%

09..0.10 SI98575 Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e 

selante PU, incluso preenchimento com espuma expansiva

m 30,00 176,59R$            5.297,81R$                 1,05%



Item Código Descrição da Atividade Unidade Quantidade Valor Unitário Valor do Serviço % sobre Custo
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10 LIMPEZA 4.137,98R$           0,82%
10..0.1 0002330 Limpeza m² 800,00 1,75R$                1.398,35R$                 0,28%

10..0.2 SI18673 Limpeza final da obra m² 800,00 3,42R$                2.739,63R$                 0,54%

Total da Planilha - Valores sem BDI 504.281,81R$   

11 BDI 101.830,95R$       20,19%
11.0.1 2622 / 2013 Benefícios e Despesas indiretas vb 1,0000 101.830,95R$    101.830,95R$            20,19%

Total da Planilha - Valores com BDI 606.112,76R$   



Código PESSOAL Padrão Quantidade Unidade

A019725 CIVIL 3,00                       MÊS
SINAPI 93567

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

95417 MÊS 1,00 162,37R$                          162,37R$                      

43474 MÊS 1,00 1,90R$                               1,90R$                           

40813 MÊS 1,00 17.843,38R$                    17.843,38R$                

43498 MÊS 1,00 123,54R$                          123,54R$                      

40863 MÊS 1,00 152,35R$                          152,35R$                      

40864 MÊS 1,00 11,80R$                            11,80R$                         

18.295,34R$                

Total do serviço 54.886,02R$                   18.295,34R$                

A019749 CIVIL 3,00                       MÊS
SINAPI 93572

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

MÊS 1,00 86,12R$                            86,12R$                         

MÊS 1,00 6.574,07R$                      6.574,07R$                   

MÊS 1,00 202,94R$                          202,94R$                      

MÊS 1,00 152,35R$                          152,35R$                      

MÊS 1,00 11,80R$                            11,80R$                         

MÊS 1,00 18,58R$                            18,58R$                         

7.045,86R$                   

Total do serviço 21.137,58R$                   7.045,86R$                  

Código CANTEIRO DE OBRAS Padrão Quantidade Unidade

SI00004813 CIVIL 3,00                       m²
SINAPI 74209/1

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 1,0000 480,00R$                          480,00R$                      

H 2,0000 18,02R$                            36,04R$                         

516,04R$                      

Total do serviço 1.548,12R$                     516,04R$                      

SI00041805

CIVIL
3,00                       

MÊS
SI00041805

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

MÊS 3,0000 575,00R$                          1.725,00R$                   

1.725,00R$                   

Total do serviço 5.175,00R$                     1.725,00R$                  

SI00099833

CIVIL 640,00                   H
SI00099833

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

CHP 3,0000 5,03R$                               15,09R$                         

15,09R$                         

Total do serviço 9.657,60R$                     15,09R$                        
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ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) MENSALISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

EXAMES MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA)

SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA)

Total produtivo:

Total da composição:

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO DE OBRAS PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

EXAMES MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA)

SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

Total produtivo:

Total da composição:

Placa de obra em chapa galvanizada, nº22, adesivada, de 2,0 x 1,125m.

Descrição
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO  CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  N 22 DE 2,0 X 1, 125M 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI

Total produtivo:

Total da composição:

Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de 

aproximadamente 250kg/m², plataforma de 1,50m x 0,80m (CxL), Cabo de 45m.

Descrição

Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de 

aproximadamente 250kg/m², plataforma de 1,50m x 0,80m (CxL), Cabo de 45m.

Total produtivo:

Total da composição:

Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 

1400 e 1900 LIB/POL2, vazão máxima entre 400 e 700 L/H.

Descrição

Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 

e 1900 LIB/POL2, vazão máxima entre 400 e 700 L/H. CHP Diurno, Depreciação, 

Juros, Manutenção e materiais da operação.

Total produtivo:

Total da composição:
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Código ESTRUTURA Padrão Quantidade Unidade

3R0112140000005311 CIVIL 5,00                       m²
3R0112140000005311 TCPO

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

h 10,0000 18,02R$                            180,20R$                      

180,20R$                      

Total do serviço 901,00R$                         180,20R$                      

3R0412140000005323 CIVIL 23,28                     m²
3R0412140000005323 TCPO

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

h 0,3300 18,02R$                            5,95R$                           

un 0,2500 13,70R$                            3,43R$                           

9,37R$                           

Total do serviço 218,17R$                         9,37R$                           

3R0412140000005505 CIVIL 0,38                       m³
3R0412140000005505 TCPO

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 18,0000 25,14R$                            452,52R$                      

H 18,0000 18,02R$                            324,36R$                      

kg 2200,0000 3,00R$                               6.600,00R$                   

7.376,88R$                   

Total do serviço 2.823,87R$                     7.376,88R$                  

CP1721 CIVIL 5,00                       m²
CP1721

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,3300 25,14R$                            8,30R$                           

L 0,4270 300,00R$                          128,10R$                      

H 0,1520 18,02R$                            2,74R$                           

139,14R$                      

Total do serviço 695,68R$                         139,14R$                      

SI00321 modificado1 CIVIL 3.000,00                kg
SI00321 modificado1

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

h 0,0126 18,02R$                            0,23R$                           

0,23R$                           

Total do serviço 681,16R$                         0,23R$                           

Código IMPERMEABILIZAÇÃO Padrão Quantidade Unidade

SI97634
CIVIL 526,59                   m²

SINAPI 97634

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

5795 CHP 0,0699 23,04R$                            1,61R$                           

5952 CHI 0,0482 21,33R$                            1,03R$                           

88256 H 0,1055 26,73R$                            2,82R$                           

88316 H 0,2972 18,02R$                            5,36R$                           

10,81R$                         

Total do serviço 5.694,63R$                     10,81R$                        

SI97633 CIVIL 119,02                   m
SINAPI 97633

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,2553 26,73R$                            6,82R$                           

H 0,7195 18,02R$                            12,97R$                         

Escarificação manual, corte de concreto até 3cm de profundidade

Descrição
Servente

Total produtivo:

Total da composição:

Escovamento manual do substrato

Descrição
Servente

Escova com cerdas de aço 53x190x27mm

Total produtivo:

Total da composição:

Reparo superficial em estrutura com argamassa cimentícia

Descrição
Pedreiro

Servente

Argamassa polimérica de reparo estrutural, bicomponente, tixotropica

Total produtivo:

Total da composição:

Pintura de armações com Inibidor de Corrosão

Descrição
Pedreiro

Inibidor de corrosão

Servente

Total produtivo:

Total da composição:

Transporte vertical manual, 7 Pavimentos, de sacos de 20 KG

Descrição
Servente com encargos complementares

Total produtivo:

Total da composição:

Demolição de revestimento cerâmico de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento

Descrição
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Demolição de rodapé cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento

Descrição
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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19,79R$                         

Total do serviço 2.355,35R$                     19,79R$                        

SI97661 modificado

CIVIL 140,00                   m
SINAPI 97661

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,0211 25,42R$                            0,54R$                           

H 0,0414 18,02R$                            0,75R$                           

1,28R$                           

Total do serviço 179,50R$                         1,28R$                           

Total produtivo:

Total da composição:

Remoção de Cabos Elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. 

AF_12/2017 e posterior retorno

Descrição
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:
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SI100981

CIVIL
70,00                     

m³
SINAPI 100981

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

CHP 0,3000 181,66R$                          54,50R$                         

CHI 0,0406 46,36R$                            1,88R$                           

56,38R$                         

Total do serviço 3.946,62R$                     56,38R$                        

SI97631

CIVIL 526,59                   m²
SINAPI 97631

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,0374 25,14R$                            0,94R$                           

H 0,1053 18,02R$                            1,90R$                           

2,84R$                           

Total do serviço 1.494,33R$                     2,84R$                           

ED48465

CIVIL 582,64                   m²
SETOP ED48465

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,6000 25,14R$                            15,08R$                         

H 1,5000 18,02R$                            27,03R$                         

42,11R$                         

Total do serviço 24.537,30R$                   42,11R$                        

SI99814

CIVIL 582,64                   m²
SINAPI 99814

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m³ 0,0890 18,02R$                            1,60R$                           

m³ 0,0150 5,03R$                               0,08R$                           

1,68R$                           

Total do serviço 978,39R$                         1,68R$                           

SI98546
CIVIL 582,64                   m²

SINAPI 98546

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,6150 19,45R$                            11,96R$                         

kg 0,2600 8,81R$                               2,29R$                           

H 0,1920 19,92R$                            3,82R$                           

H 0,9480 25,14R$                            23,83R$                         

m² 1,1250 48,17R$                            54,19R$                         

96,10R$                         

Total do serviço 55.992,26R$                   96,10R$                        

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m³ - Ou 

caçamba metálica basculante

Descrição
Caminhão basculante 6m³ toco, peso bruto total de 16.000kg, carga útil máxima 11.130kg. Distância entre eixos 
5,36, potencia 185cv, inclusive caçamba metálica.

Caminhão basculante 6m³ toco, peso bruto total de 16.000kg, carga útil máxima 11.130kg. Distância entre eixos 
5,36, potencia 185cv, inclusive caçamba metálica.

Total produtivo:

Total da composição:

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/217

Descrição
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Remoção de Impermeabilização e proteção mecânica, de forma manual, sem 

reaproveitamento.

Descrição
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água. AF_04/2019

Descrição
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 
1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

Total produtivo:

Total da composição:

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico. E=4mm. AF_06/2018

Descrição
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICACAO A FRIO

GAS DE COZINHA - GLP

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP

Total produtivo:

Total da composição:
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SI98565
CIVIL 505,56                   m²

SINAPI 98565

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 1,0400 1,86R$                               1,93R$                           

m³ 0,0350 754,06R$                          26,39R$                         

H 0,6590 25,14R$                            16,57R$                         

H 0,1330 18,02R$                            2,40R$                           

47,29R$                         

Total do serviço 23.908,14R$                   47,29R$                        

SI37411
CIVIL 187,92                   m²

SINAPI 37411 modificada

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m³ 0,1581 25,21R$                            3,99R$                           

H 0,0300 25,14R$                            0,75R$                           

H 0,1500 18,02R$                            2,70R$                           

7,44R$                           

Total do serviço 1.398,67R$                     7,44R$                           

SI98566
CIVIL 187,92                   m²

SINAPI 98566 modificada

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m³ 0,0350 754,06R$                          26,39R$                         

H 0,7060 25,14R$                            17,75R$                         

H 0,1430 18,02R$                            2,58R$                           

46,72R$                         

Total do serviço 8.779,21R$                     46,72R$                        

ED48465_ReservatórioSuperior
CIVIL 113,86                   m²

ED48465_ReservatórioSuperior SETOP

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,6000 25,14R$                            15,08R$                         

H 1,5000 18,02R$                            27,03R$                         

42,11R$                         

Total do serviço 4.795,10R$                     42,11R$                        

SI99814_ReservatórioSuperior
CIVIL 113,86                   m²

SI99814_ReservatórioSuperior

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m³ 0,0890 18,02R$                            1,60R$                           

m³ 0,0150 4,01R$                               0,06R$                           

1,66R$                           

Total do serviço 189,46R$                         1,66R$                           

Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, 

Traço 1:3, E=3CM, AF_06/2018

Descrição
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fio D=1,24mm malha 25x25 mm.

Descrição
Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fio D=1,24mm malha 25x25 mm.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 

1:3. E=3cm. AF_09/2018

Descrição
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Remoção de Impermeabilização existente

Descrição
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água. AF_04/2019

Descrição
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 
1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

Total produtivo:

Total da composição:
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SI98555_ReservatórioSuperior
CIVIL 113,86                   m²

SI98555_ReservatórioSuperior

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

KG 3,2000 2,82R$                               9,02R$                           

H 0,1080 19,92R$                            2,15R$                           

H 0,5320 25,14R$                            13,37R$                         

24,55R$                         

Total do serviço 2.795,24R$                     24,55R$                        

SI98556_ReservatórioSuperior
CIVIL 113,86                   m²

SI98556_ReservatórioSuperior

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

KG 4,2000 2,82R$                               11,84R$                         

H 0,1780 19,92R$                            3,55R$                           

M² 1,3510 6,31R$                               8,52R$                           

H 0,8810 25,14R$                            22,15R$                         

46,06R$                         

Total do serviço 5.244,72R$                     46,06R$                        

SI00321 modificado2_ReservatórioSuperior
CIVIL 47.734,68              kg

SI00321 modificado2_ReservatórioSuperior

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

h 0,0090 18,02R$                            0,16R$                           

0,16R$                           

Total do serviço 7.741,61R$                     0,16R$                           

Código PAVIMENTAÇÃO Padrão Quantidade Unidade

SI87632

CIVIL
528,05                   

m²
SINAPI 87632

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

kg 0,5000 0,74R$                               0,37R$                           

L 0,2100 15,53R$                            3,26R$                           

m³ 0,0431 672,21R$                          28,97R$                         

H 0,2450 25,14R$                            6,16R$                           

H 0,1230 18,02R$                            2,22R$                           

40,98R$                         

Total do serviço 21.639,13R$                   40,98R$                        

SI101092

modificado CIVIL 528,05                   m²
SI101092 modificado

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 1,1600 98,00R$                            113,68R$                      

kg 0,1400 3,87R$                               0,54R$                           

kg 8,6200 2,03R$                               17,50R$                         

H 1,4750 26,24R$                            38,70R$                         

H 0,7380 18,02R$                            13,30R$                         

183,72R$                      

Total do serviço 97.015,01R$                   183,72R$                      

Impermeabilização de superficie com argamassa polimérica/membrana acrilica, 3 

demaos

Descrição
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Impermeabilização de superficie com argamassa polimérica/membrana acrilica, 4 

demaos, reforçada com véu de poliéster

Descrição
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA POLIESTER

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Transporte vertical manual, 5 Pavimentos, de sacos de 20 KG

Descrição
Servente com encargos complementares

Total produtivo:

Total da composição:

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia). Preparo Manual. Aplicado 

em áreas secas sobre laje. Aderido. E=3cm. AF_06/2014

Descrição
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos externos. 

AF_05/2020

Descrição
Piso Cerâmica Antiderrapante em placas de 75x75 cm - E=2,0cm - Ou equivalente

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:
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SI101092

CIVIL 33,23                     m²
SI101092

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 1,1600 98,00R$                            113,68R$                      

kg 0,1400 3,87R$                               0,54R$                           

kg 8,6200 2,03R$                               17,50R$                         

H 1,4750 26,24R$                            38,70R$                         

H 0,7380 18,02R$                            13,30R$                         

183,72R$                      

Total do serviço 6.105,12R$                     183,72R$                      

SI97632 CIVIL 20,00                     m
SI97632

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,0293 26,73R$                            0,78R$                           

H 0,8250 18,02R$                            14,87R$                         

15,65R$                         

Total do serviço 312,99R$                         15,65R$                        

SI98685 CIVIL 25,00                     m
SI98685

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m 1,0400 9,80R$                               10,19R$                         

kg 0,1200 3,69R$                               0,44R$                           

kg 0,8614 1,93R$                               1,66R$                           

H 0,2990 26,24R$                            7,85R$                           

H 0,1500 18,02R$                            2,70R$                           

22,85R$                         

Total do serviço 571,15R$                         22,85R$                        

Código REVESTIMENTOS INTERNOS Padrão Quantidade Unidade

SI97631
CIVIL 35,00                     m²

SI97631

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

un 0,0374 25,14R$                            0,94R$                           

un 0,1053 18,02R$                            1,90R$                           

2,84R$                           

Total do serviço 99,32R$                           2,84R$                           

SI87529

CIVIL
35,00                     

m²
SI87529

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m³ 0,0376 523,12R$                          19,67R$                         

H 0,4700 25,14R$                            11,82R$                         

H 0,1710 18,02R$                            3,08R$                           

34,57R$                         

Total do serviço 1.209,83R$                     34,57R$                        

Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos externos. 

AF_05/2020

Descrição
Piso Cerâmica Antiderrapante em placas de 75x75 cm - E=2,0cm - Ou equivalente

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Demolição de Rodapé Cerâmico, de forma manual. Com reaproveitamento.

Descrição
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Rodapé em Cerâmica Antiderrapante. Altura 10 CM. AF_09/2020

Descrição
Rodapé de Piso Cerâmica Antiderrapante em placas de 75x75 cm - E=2,0cm - Ou equivalente

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/217

Descrição
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Massa Única. Para recebimento de pintura. Em argamassa traço 1:2:8. preparo 

mecânico com betoneira 400L. Aplicada manualmente em faces internas de 

paredes. E=2CM. Com execução de taliscas.

Descrição
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:
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SI88489 CIVIL 35,00                     m²
SINAPI 88489

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,3300 22,08R$                            7,29R$                           

H 0,1870 26,18R$                            4,90R$                           

H 0,0690 18,02R$                            1,24R$                           

13,43R$                         

Total do serviço 469,89R$                         13,43R$                        

Código REVESTIMENTOS EXTERNOS Padrão Quantidade Unidade

SI97631

CIVIL
53,44                     

m²
SI97631

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

un 0,0374 25,14R$                            0,94R$                           

un 0,1053 18,02R$                            1,90R$                           

2,84R$                           

Total do serviço 151,64R$                         2,84R$                           

SI87905

CIVIL
53,44                     

m²
SINAPI 87905

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m³ 0,0042 502,84R$                          2,11R$                           

H 0,1830 25,14R$                            4,60R$                           

H 0,0910 18,02R$                            1,64R$                           

8,35R$                           

Total do serviço 446,32R$                         8,35R$                           

SI87775

CIVIL
53,44                     

m²
SINAPI 87775

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 0,1388 25,21R$                            3,50R$                           

m³ 0,0314 523,12R$                          16,43R$                         

H 0,7800 25,14R$                            19,61R$                         

H 0,7800 18,02R$                            14,06R$                         

53,59R$                         

Total do serviço 2.863,63R$                     53,59R$                        

COP2121 CIVIL 53,44                     m²
CP

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,7800 25,14R$                            19,61R$                         

H 0,7800 18,02R$                            14,06R$                         

m 0,7000 11,90R$                            8,33R$                           

m² 1,1000 134,64R$                          148,10R$                      

190,10R$                      

Total do serviço 10.158,12R$                   190,10R$                      

Aplicação manual de pintura com tinta 

Descrição
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/217

Descrição
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto 

de fachada. Com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400L. AF_06/2014

Descrição
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Emboço em argamassa traço 1:2:8; Preparo mecânico cp, betoneira 400L. 

Aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos. E=25mm. 

AF_06/2014

Descrição
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 
MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Revestimento Externo - Fachada - Tipo Fulget, Gr Nº01

Descrição
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Perfil de Alumínio Tipo U para divisória de revestimentos 8 ou 10mm

Revestimento Externo - Fachada - Tipo Fulget, Gr Nº01

Total produtivo:

Total da composição:
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SI88489 CIVIL 30,00                     m²
SI88489

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,3300 22,08R$                            7,29R$                           

H 0,1870 26,18R$                            4,90R$                           

H 0,0690 18,02R$                            1,24R$                           

13,43R$                         

Total do serviço 402,76R$                         13,43R$                        

SI99821 CIVIL 1.728,86                m²
SI99821_mod

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,0690 23,02R$                            1,59R$                           

L 0,0180 14,24R$                            0,26R$                           

L 0,0330 56,71R$                            1,87R$                           

H 0,2760 18,02R$                            4,97R$                           

8,69R$                           

Total do serviço 15.023,21R$                   8,69R$                           

SI99825 CIVIL 45,00                     m²
SI99825

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,0690 23,02R$                            1,59R$                           

L 0,0180 14,24R$                            0,26R$                           

L 0,0330 56,71R$                            1,87R$                           

H 0,2760 18,02R$                            4,97R$                           

8,69R$                           

Total do serviço 391,03R$                         8,69R$                           

SI100717

CIVIL
627,32                   

m²
SI100717

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

UN 0,3000 3,97R$                               1,19R$                           

H 0,2986 26,18R$                            7,82R$                           

9,01R$                           

Total do serviço 5.651,12R$                     9,01R$                           

SI100725

CIVIL
627,32                   

m²
SI100725

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,1248 23,02R$                            2,87R$                           

L 0,4156 40,32R$                            16,76R$                         

H 1,0532 26,18R$                            27,57R$                         

47,20R$                         

Total do serviço 29.611,18R$                   47,20R$                        

Aplicação manual de pintura com tinta 

Descrição
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Limpeza de janelas de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc

Descrição
DILUENTE AGUARRAS

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCRENTRADO

LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc

Descrição
DILUENTE AGUARRAS

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCRENTRADO

LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. - Guarda-corpos, postes e 

grades.

Descrição
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) 

pulverizada sobre superfícies metálicas - Executado em Obra - (2 demãos) - 

Guarda-corpos, postes e grades.

Descrição
DILUENTE AGUARRAS

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:
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SI97640

CIVIL
100,00                   

m²
SI97640

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,0258 22,08R$                            0,57R$                           

H 0,0507 18,02R$                            0,91R$                           

1,48R$                           

Total do serviço 148,33R$                         1,48R$                           

SI97641

CIVIL
40,00                     

m²
SI97641

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 0,0713 25,57R$                            1,82R$                           

H 0,1401 18,02R$                            2,52R$                           

4,35R$                           

Total do serviço 173,91R$                         4,35R$                           

SI96113
CIVIL 53,82                     m²

SI96113

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

kg 0,0250 38,37R$                            0,96R$                           

kg 0,9964 0,79R$                               0,79R$                           

m² 1,0740 11,01R$                            11,82R$                         

kg 0,0078 14,00R$                            0,11R$                           

cento 0,0308 38,38R$                            1,18R$                           

H 0,6313 25,57R$                            16,14R$                         

H 0,3156 18,02R$                            5,69R$                           

36,69R$                         

Total do serviço 1.974,76R$                     36,69R$                        

Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral. De forma manual. Sem 

reaproveitamento. AF_12/2017

Descrição
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Remoção de forro de gesso. De forma manual. Sem reaproveitamento. 

AF_12/2017

Descrição
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Forro em placas de gesso. Para ambientes comerciais. AF_05/2017_P

Descrição
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)

SISAL EM FIBRA

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:
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CP2122

CIVIL
1,00                       

vb
CP2122

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

vb 1,0000 4.500,00R$                      4.500,00R$                   

4.500,00R$                   

Total do serviço 4.500,00R$                     4.500,00R$                  

CP2123

CIVIL
1,00                       

vb
CP2123

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

vb 1,0000 2.500,00R$                      2.500,00R$                   

2.500,00R$                   

Total do serviço 2.500,00R$                     2.500,00R$                  

CP2124
CIVIL 1,00                       vb

CP2124

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

vb 1,0000 3.800,00R$                      3.800,00R$                   

3.800,00R$                   

Total do serviço 3.800,00R$                     3.800,00R$                  

CP2125
CIVIL 1,00                       vb

CP2125

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

vb 1,0000 2.500,00R$                      2.500,00R$                   

2.500,00R$                   

Total do serviço 2.500,00R$                     2.500,00R$                  

SI00034348

CIVIL
110,00                   

m
SI00034348

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m 1,0000 28,17R$                            28,17R$                         

H 0,6000 18,02R$                            10,81R$                         

38,98R$                         

Total do serviço 4.288,02R$                     38,98R$                        

CP15885 CIVIL 1,00                       vb
CP15885

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 5,0000 950,00R$                          4.750,00R$                   

und 150,0000 58,90R$                            8.835,00R$                   

13.585,00R$                

Total do serviço 13.585,00R$                   13.585,00R$                

Condutores de águas pluviais - conferências e correções (Cobertura prédio 

principal, segundo pavimento e Cantina)

Descrição
Condutores de águas pluviais - conferências e correções

Total produtivo:

Total da composição:

Drenagem de Águas Pluviais - Ralos (Desobstrução, nivelamento e enchimento 

externo). (Cobertura prédio principal, segundo pavimento e Cantina)

Descrição
Drenagem de Águas Pluviais - Ralos (Desobstrução, nivelamento e enchimento externo)

Total produtivo:

Total da composição:

Vedação Vidros/Dispositivos de Ventilação - Selante

Descrição
Vedação Vidros/Dispositivos de Ventilação - Selante

Total produtivo:

Total da composição:

Vedação Esquadrias - Selante

Descrição
Vedação Esquadrias - Selante

Total produtivo:

Total da composição:

Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistência, com espiral de 

300mm, D=2,76mm - Remoção de material existente, fornecimento de material 

novo e instalação.

Descrição
Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistência, com espiral de 300mm, D=2,76mm - 
Remoção de material existente, fornecimento de material novo e instalação.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total produtivo:

Total da composição:

Reparos em Esquadrias de alumínio/vidro 

Descrição
Janela de alumínio tipo Maxim Ar, com vidros, batentes e ferragens. SI94569mod. (Parafusos, janela, silicone, 
pedreiro e servente)

Fecho alavanca para janela basculante e Maxim AR

Total produtivo:

Total da composição:
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SI94805_mod
CIVIL 4,50                       m²

SI94805_mod

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

310ML 1,6130 29,49R$                            47,57R$                         

und 8,8000 0,49R$                               4,31R$                           

und 1,0000 794,98R$                          794,98R$                      

H 1,6275 25,14R$                            40,92R$                         

H 0,8125 18,02R$                            14,64R$                         

m² 3,0000 720,00R$                          2.160,00R$                   

3.062,42R$                   

Total do serviço 13.780,87R$                   3.062,42R$                  

CP1669
CIVIL 124,39                   m²

CP1669

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 1,0000 25,22R$                            25,22R$                         

25,22R$                         

Total do serviço 3.137,12R$                     25,22R$                        

CP1670 CIVIL 10,20                     m²
CP1670

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 13,0000 34,55R$                            449,20R$                      

449,20R$                      

Total do serviço 4.581,83R$                     449,20R$                      

SI98575
CIVIL 30,00                     m

SI98575

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

310ML 0,8000 29,49R$                            23,59R$                         

und 0,4800 33,75R$                            16,20R$                         

m 1,0000 0,81R$                               0,81R$                           

L 0,0060 478,41R$                          2,87R$                           

H 4,6250 25,14R$                            116,27R$                      

H 0,9350 18,02R$                            16,85R$                         

176,59R$                      

Total do serviço 5.297,81R$                     176,59R$                      

Porta de alumínio de abrir para vidro, fixação com parafusos, inclusive vidros, 

guarnição, remoção de vidros/estrutura existente

Descrição
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10x65mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata 
e fenda phillips

Porta de abrir em alumínio com divisão horizontal para vidros, acabamento anodizado natural, vidros inclusosm 
com ou sem guarnição

Pedreiro com encargos complementares (Remoção e instalação)

Servente com encargos complementares (Remoção e instalação)

Recomposição de vidros do entorno

Total produtivo:

Total da composição:

Reparo em telhado existente. (Ajuste em engradamento, substituição de telhas) - 

Cantina

Descrição
Correção em Telhamento Ondulado Concreto ou Metálico

Total produtivo:

Total da composição:

Reparo em telhado existente. (Impermeabilização Canaleta) - Cantina

Descrição
Correção em impermeabilização de canaleta e rufos

Total produtivo:

Total da composição:

Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso 

preenchimento com espuma expansiva

Descrição
Selante elástico monocomponete a base de poliuretano (PU) para juntas diversas

Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500 ml

Tarugo delimitador de profundidade em espuma de polietileno de baixa densidade 10mm, cinza

Orimer de poliuretano

Pedreiro com encargos complementares (Remoção e novo tratamento)

Servente com encargos complementares (Remoção e novo tratamento)

Total produtivo:

Total da composição:
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ANEXO III (C 1) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: COMPOSIÇÕES E CUSTOS UNITÁRIOS

Código LIMPEZA Padrão Quantidade Unidade

2330 CIVIL 800,00                   m²
CP

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

un 0,0970 18,02R$                            1,75R$                           

1,75R$                           

Total do serviço 1.398,35R$                     1,75R$                           

SI18673 CIVIL 800,00                   m²
CP

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,0440 15,17R$                            0,67R$                           

H 0,1530 18,02R$                            2,76R$                           

3,42R$                           

Total do serviço 2.739,63R$                     3,42R$                           

Limpeza

Descrição
Servente

Total da composição:

Total produtivo:

Total da composição:

Limpeza final da obra

Descrição
Acído cloridrico / acido muriatico, diluição 10% a 12% para uso em limpeza

Servente ou operário não qualificado

Total produtivo:



CP2122

CIVIL
 1

45 

 vb

m 
CP2122

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m 0,6067 102,52R$                          62,20R$                         

und 0,0041 179,40R$                          0,74R$                           

und 0,0051 150,28R$                          0,77R$                           

und 0,0626 87,51R$                            5,48R$                           

und 0,0021 47,39R$                            0,10R$                           

m 0,0443 6,81R$                               0,30R$                           

H 0,6275 25,14R$                            15,78R$                         

H 0,8125 18,02R$                            14,64R$                         

100,00R$                      

Total do serviço 4.500,00R$                     100,00R$                      

CP2123

CIVIL
 1

20 

 vb

m 
CP2123

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

und 0,6100 57,17R$                            34,87R$                         

und 1,0000 2,70R$                               2,70R$                           

und 1,0000 68,07R$                            68,07R$                         

und 0,0300 23,59R$                            0,71R$                           

und 0,0182 64,77R$                            1,18R$                           

und 0,0104 2,27R$                               0,02R$                           

kg 2,0000 1,45R$                               2,90R$                           

H 0,3370 25,14R$                            8,47R$                           

H 0,3370 18,02R$                            6,07R$                           

125,00R$                      

Total do serviço 2.500,00R$                     125,00R$                      

CP2124

CIVIL

 1

40 

 vb

und 
CP2124

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,2994 133,97R$                          40,12R$                         

und 0,5200 33,75R$                            17,55R$                         

ml 1,0000 0,81R$                               0,81R$                           

L 0,0050 478,41R$                          2,39R$                           

H 0,8100 25,14R$                            20,36R$                         

H 0,7640 18,02R$                            13,77R$                         

95,00R$                         

Total do serviço 3.800,00R$                     95,00R$                        

CP2125

CIVIL
 1

40 

 vb

und 
CP2125

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

L 0,2994 133,97R$                          40,12R$                         

H 0,1566 25,14R$                            3,94R$                           

H 0,3300 18,02R$                            5,95R$                           

50,00R$                         

Total do serviço 2.500,00R$                     50,00R$                        

                        Tribunal Regional Federal da 6 ª Região

                        Seção Judiciária de Minas Gerais

                        Subseção Judiciária de Juiz de Fora

ANEXO III (C 2) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: COMPOSIÇÕES ABERTAS

Condutores de águas pluviais - conferências e correções (Cobertura prédio 

principal, segundo pavimento e Cantina)

Descrição
Tubo PVC, serie R, água pluvial, DN até 150mm, fornecido ou ajustado, e instalado em condutores verticais de 
águas pluviais.

Curva 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN até 150mm, fornecido ou ajustado, e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais.
Curva 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN até 150mm, fornecido ou ajustado, e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais.
Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN até 150mm, fornecido ou ajustado, e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais.

Furos em alvenaria ou laje para diâmetros maiores de 75mm.

Fixação de Tubos Horizontais de PVC, CPVC ou Cobre Diâmetros maiores que 75mm com abraçadeira 
metálica flexível 18mm, fixada diretamente em laje

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Total produtivo:

Total da composição:

Drenagem de Águas Pluviais - Ralos (Desobstrução, nivelamento e enchimento 

externo). (Cobertura prédio principal, segundo pavimento e Cantina)

Descrição
Adesivo Plástico para PCV, Frasco 850g

Anel Borracha, DN até 150mm, para tudo de serie R

Caixa Sifonada, PVC, até 150x185x75, com grelha quadrada

Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica

Solução preparadora/limpadora PVC, frasco 1000cm³

Lixa d'água, grão 100

Graute

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Total produtivo:

Total da composição:

Vedação Vidros/Dispositivos de Ventilação - Selante

Descrição
Selante

Espuma expansiva

Tarugo delimitador de profundidade

Primer

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Total produtivo:

Total da composição:

Vedação Esquadrias - Selante

Descrição
Selante

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Total produtivo:

Total da composição:
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ANEXO III (C 2) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: COMPOSIÇÕES ABERTAS

CP1669
CIVIL 124,39                   m²

CP1669

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

m² 0,3310 4,38R$                               1,45R$                           

m² 0,0052 48,61R$                            0,25R$                           

m² 0,0900 22,98R$                            2,07R$                           

m² 0,1200 154,26R$                          18,51R$                         

kg 0,0150 25,91R$                            0,39R$                           

H 0,0480 19,96R$                            0,96R$                           

H 0,0640 24,86R$                            1,59R$                           

25,22R$                         

Total do serviço 3.137,12R$                     25,22R$                        

CP1670

CIVIL
 10,20

- 

 m²

- 
CP1670

Unid. Índice Valor do Insumo Valor do item

H 1,5000 25,14R$                            37,71R$                         

H 2,1000 18,02R$                            37,84R$                         

m² 2,0800 1,86R$                               3,87R$                           

m³ 0,2159 754,06R$                          162,77R$                      

L 0,6150 19,45R$                            11,96R$                         

kg 0,5200 8,81R$                               4,58R$                           

H 0,3840 19,92R$                            7,65R$                           

H 1,8960 25,14R$                            47,67R$                         

m² 1,5700 86,08R$                            135,15R$                      

449,20R$                      

Total do serviço 4.581,83R$                     449,20R$                      

Reparo em telhado existente. (Ajuste em engradamento, substituição de telhas) - 

Cantina

Descrição
Ripa não aparelhada, até 1,5 x 5 CM, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região

Terça não aparelhada, até 6 x 12 CM, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região

Caibro não aparelhado, até 5 x 6 CM, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região

Telha metálica, termoacústica, concreto ou cerâmica

Prego de aço polido

Ajudante de Carpinteiro com encargos

Carpinteiro com encargos

Total produtivo:

Total da composição:

Reparo em telhado existente. (Impermeabilização Canaleta) - Cantina

Descrição
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Total produtivo:

Total da composição:

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICACAO A FRIO
GAS DE COZINHA - GLP

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MANTA ASFÁLTICA 



Tribunal Regional Federal da 6ª Região
Seção Judiciária de Minas Gerais
Subseção Judiciária de Juiz de Fora

OBRA: Juiz de Fora

DURAÇÃO: 3 meses
DATA 9/9/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR
Despesas (incidem sobre custo direto)

AC Taxa de rateio da administração central (%) 3,00%
S Seguro + garantia (%) 0,80%
R Risco (%) 1,27%

DF Despesas Financeiras (%) 0,59%
L Lucro bruto (%) 6,16%

Tributos (incidem sobre o faturamento)
PIS (%) 0,65%
ISSQN (Lei 10.630/03 alterada pela Lei 11.500/07 Art.47 - Permite deduzir materiais 
conforme Decreto 9029/06)(%) 3,00%
COFINS(%) 3,00%
CPRB (Quando INSS não incidir sobre a mão de obra)- lei 13.161/2015 (%) - 
CONSIDERADO NA MÃO DE OBRA

T Total de tributos 6,65%

BDI 20,19%

Custo direto (Material + Mão de obra) 504.281,81         
BDI (R$) 101.830,95         
Preço Total (R$) 606.112,76         

ANEXO III (D) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: COMPOSIÇÃO DE BDI

DEMONSTRATIVO DE BDI

%BDI =(((1+(��+�+�+	))∗(1+�)∗(1+�))/((1 −�)) - 1) 

*100



Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Seção Judiciária de Minas Gerais

Subseção Judiciária de Juiz de Fora

Dados Origem dos Cálculos Grupo A

Data de início: 9/9/2022 INSS: 20,00%
Data de fim: 5/9/2023 SESI /SESC: 1,50%

SENAI /SENAC: 1,00%
a - Dias por ano: 361 INCRA: 0,20%

b - Domingos: 51 SEBRAE: 0,60%
c - Domingos de férias: 5 SALÁRIO EDUCAÇÃO: 2,50%

d - Dias de enfermidade: 5 SEGURO ACID. TRABALHO: 3,00%
e - Férias: 30 FGTS: 8,00%

f - Feriados: 9 Sindicato da Região: 1,00%
Outras Taxas: 0,00%

Resultado = (a - (b - c ) - d - e - f): 271 TOTAL TX's FIXAS GRUPO A 37,80%

Grupo B

Repouso semanal remunerado: 17,97%
Férias: (E+0.33)/G*100 7,91%

Feriados: 7/g*100 4,69%
Auxílio Enfermidade: 5/g*0.015*0.97 0,90%
Licença Paternidade: 30/g*100 0,07%

h-> 13o. Salário: 10,82%
Salário maternidade: 0,03%

Faltas Justificadas: 0,72%
Dias de Chuvas: 1,31%

Auxílio Acidente de Trabalho: 0,11%

TOTAL TX's VARIÁREIS GRUPO B: 44,53%

Grupo C

Aviso Prévio Indenizado: (23/g*100)*0.8 4,76%
Aviso Prévio Trabalhado: 7/g*100 0,11%

Depósito por despedida injusta: 4,74%
Férias Indenizadas + 1/3: 5,34%

Indenização Adicional: 0,40%

TOTAL TX's VARIÁREIS GRUPO C: 15,35%

Sub-Total: 97,68%
Incidência Acumulativa do Grupo A sobre o Grupo B: 16,83%

% de Leis Sociais Calculado Final: 114,93%

ANEXO III (E) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
Cálculo do % de Leis Sociais

Reincidência  de  A  sobre  Aviso  Prévio Trabalhado  +  Reincidência  de  FGTS  
sobre Aviso Prévio Indenizado :

0,42%
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ITEM SERV DESCRIÇÃO VALOR PESO (%) ESP. 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 5ª SEMANA 6ª SEMANA 7ª SEMANA 8ª SEMANA 9ª SEMANA 10ª SEMANA 11ª SEMANA 12ª SEMANA TOTAIS

-                                      

01 PESSOAL 76.023,60R$                 15,08% % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00                                
R$ 6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                6.335,30R$                76.023,60                          

-                                      

02 CANTEIRO DE OBRAS 16.380,72R$                 1,33% % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00                                
R$ 1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                1.365,06R$                16.380,72                          

-                                      

03 ESTRUTURA 5.319,87R$                   0,00% % 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00                                
R$ 1.329,97R$                1.329,97R$                1.329,97R$                1.329,97R$                5.319,87                            

-                                      

04 IMPERMEABILIZAÇÃO 150.030,54R$               29,75% % 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 100,00                                
R$ 18.753,82R$              18.753,82R$              18.753,82R$              18.753,82R$              18.753,82R$              18.753,82R$              18.753,82R$              18.753,82R$              150.030,54                        

-                                      

05 PAVIMENTAÇÃO 125.643,41R$               24,92% % 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00                                
R$ 31.410,85R$              31.410,85R$              31.410,85R$              31.410,85R$              125.643,41                        

-                                      

06 REVESTIMENTOS INTERNOS 1.779,04R$                   0,35% % 100,00 100,00                                
R$ 1.779,04R$                1.779,04                            

-                                      

07 REVESTIMENTOS EXTERNOS 64.699,01R$                 2,78% % 25 25 25 25 100,00                                
R$ 16.174,75R$              16.174,75R$              16.174,75R$              16.174,75R$              64.699,01                          

-                                      

08 REVESTIMENTOS ESPECIAIS 2.297,00R$                   0,46% % 25 25 25 25 100,00                                
R$ 574,25R$                    574,25R$                    574,25R$                    574,25R$                    2.297,00                            

-                                      

09 DIVERSOS 57.970,64R$                 2,64% % 30,00 35,00 35,00 100,00                                
R$ 17.391,19R$              20.289,73R$              20.289,73R$              57.970,64                          

-                                      

10 LIMPEZA 4.137,98R$                   0,82% % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00                                
R$ 344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    344,83R$                    4.137,98                            

-                                      

11 BDI 101.830,95R$               0,00% % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00                                
R$ 8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                8.485,91R$                101.830,95                        

%-PS Percentuais Simples 6,04                      6,04                      6,04                      6,04                      5,82                      5,82                      11,00                   11,00                   13,54                   14,02                   9,13                      5,49                      

%%-PC Percentuais Acumulados 6,04                      12,08                   18,12                   24,16                   29,99                   35,81                   46,81                   57,81                   71,36                   85,38                   94,51                   100,00                 

R$-VS Valores Simples 36.614,89R$       36.614,89R$       36.614,89R$       36.614,89R$       35.284,92R$       35.284,92R$       66.695,77R$       66.695,77R$       82.082,15R$       84.980,68R$       55.348,87R$       33.280,11R$       

R$R$-VC Valores Acumulados 36.614,89R$       73.229,78R$       109.844,67R$     146.459,56R$     181.744,48R$     217.029,40R$     283.725,18R$     350.420,95R$     432.503,10R$     517.483,78R$     572.832,65R$     606.112,76R$     

ANEXO III (F) – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

100,00                       

606.112,76R$          



Código  Descrição do Serviço Unidade Quantidade Vr. Serviço Vr. Total % Total % Acum.

05..0.2 Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos externos. 

AF_05/2020
m² 528,05 183,72                   97.015,01      19,24% 19,24%

04..0.8 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico. E=4mm. AF_06/2018
m² 582,64 96,10                      55.992,26      11,10% 30,34%

01..0.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 18.295,34              54.886,02      10,88% 41,23%

07..0.9 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada 

sobre superfícies metálicas - Executado em Obra - (2 demãos) - Guarda-corpos, 

postes e grades.

m² 627,32 47,20                      29.611,18      5,87% 47,10%

04..0.6 Remoção de Impermeabilização e proteção mecânica, de forma manual, sem 

reaproveitamento.
m² 582,64 42,11                      24.537,30      4,87% 51,96%

04..0.9 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, 

Traço 1:3, E=3CM, AF_06/2018
m² 505,56 47,29                      23.908,14      4,74% 56,70%

05..0.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia). Preparo Manual. Aplicado em 

áreas secas sobre laje. Aderido. E=3cm. AF_06/2014
m² 528,05 40,98                      21.639,13      4,29% 61,00%

01..0.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 7.045,86                21.137,58      4,19% 65,19%
07..0.6 Limpeza de janelas de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc m² 1728,86 8,69                        15.023,21      2,98% 68,17%
09..0.7 Porta de alumínio de abrir para vidro, fixação com parafusos, inclusive vidros, 

guarnição, remoção de vidros/estrutura existente
m² 4,50 3.062,42                13.780,87      2,73% 70,90%

09..0.6 Reparos em Esquadrias de alumínio/vidro vb 1,00 13.585,00              13.585,00      2,69% 73,59%
07..0.4 Revestimento Externo - Fachada - Tipo Fulget, Gr Nº01 m² 53,44 190,10                   10.158,12      2,01% 75,61%
02..0.3 Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 

e 1900 LIB/POL2, vazão máxima entre 400 e 700 L/H.
H 640,00 15,09                      9.657,60        1,92% 77,52%

04..0.11 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 

1:3. E=3cm. AF_09/2018
m² 187,92 46,72                      8.779,21        1,74% 79,26%

04..0.16 Transporte vertical manual, 5 Pavimentos, de sacos de 20 KG kg 47734,68 0,16                        7.741,61        1,54% 80,80%
05..0.3 Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos externos. 

AF_05/2020
m² 33,23 183,72                   6.105,12        1,21% 82,01%

04..0.1 Demolição de revestimento cerâmico de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento
m² 526,59 10,81                      5.694,63        1,13% 83,14%

07..0.8 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. - Guarda-corpos, postes e 

grades.
m² 627,32 9,01                        5.651,12        1,12% 84,26%

09..0.10 Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso 

preenchimento com espuma expansiva
m 30 176,59                   5.297,81        1,05% 85,31%

04..0.15 Impermeabilização de superficie com argamassa polimérica/membrana acrilica, 4 

demaos, reforçada com véu de poliéster
m² 113,86 46,06                      5.244,72        1,04% 86,35%

02..0.2 Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de 

aproximadamente 250kg/m², plataforma de 1,50m x 0,80m (CxL), Cabo de 45m.
MÊS 3,00 1.725,00                5.175,00        1,03% 87,38%

04..0.12 Remoção de Impermeabilização existente m² 113,86 42,11                      4.795,10        0,95% 88,33%
09..0.9 Reparo em telhado existente. (Impermeabilização Canaleta) - Cantina m² 10,20 449,20                   4.581,83        0,91% 89,24%

09..0.1 Condutores de águas pluviais - conferências e correções (Cobertura prédio principal, 

segundo pavimento e Cantina)
vb 1,00 4.500,00                4.500,00        0,89% 90,13%

09..0.5 Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistência, com espiral de 

300mm, D=2,76mm - Remoção de material existente, fornecimento de material 

novo e instalação.

m 110,00 38,98                      4.288,02        0,85% 90,98%

04..0.4 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m³ - Ou caçamba 

metálica basculante
m³ 70,00 56,38                      3.946,62        0,78% 91,76%

09..0.3 Vedação Vidros/Dispositivos de Ventilação - Selante vb 1 3.800,00                3.800,00        0,75% 92,51%
09..0.8 Reparo em telhado existente. (Ajuste em engradamento, substituição de telhas) - 

Cantina
m² 124,39 25,22                      3.137,12        0,62% 93,14%

07..0.3 Emboço em argamassa traço 1:2:8; Preparo mecânico cp, betoneira 400L. Aplicada 

manualmente em panos de fachada com presença de vãos. E=25mm. AF_06/2014
m² 53,44 53,59                      2.863,63        0,57% 93,70%

03..0.3 Reparo superficial em estrutura com argamassa cimentícia m³ 0,38 7.376,88                2.823,87        0,56% 94,26%
04..0.14 Impermeabilização de superficie com argamassa polimérica/membrana acrilica, 3 

demaos
m² 113,86 24,55                      2.795,24        0,55% 94,82%

10..0.2 Limpeza final da obra m² 800,00 3,42                        2.739,63        0,54% 95,36%
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ANEXO III (G) - CURVA ABC DOS SERVIÇOS
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ABC dos 20 maiores
Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos externos. AF_05/2020

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico. E=4mm. AF_06/2018

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas - Executado em 

Obra - (2 demãos) - Guarda-corpos, postes e grades.

Remoção de Impermeabilização e proteção mecânica, de forma manual, sem reaproveitamento.

Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, Traço 1:3, E=3CM, AF_06/2018

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia). Preparo Manual. Aplicado em áreas secas sobre laje. Aderido. E=3cm. 

AF_06/2014

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Limpeza de janelas de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc

Porta de alumínio de abrir para vidro, fixação com parafusos, inclusive vidros, guarnição, remoção de vidros/estrutura existente

Reparos em Esquadrias de alumínio/vidro 

Revestimento Externo - Fachada - Tipo Fulget, Gr Nº01

Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 LIB/POL2, vazão máxima entre 400 e 

700 L/H.

Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. E=3cm. AF_09/2018

Transporte vertical manual, 5 Pavimentos, de sacos de 20 KG

Piso em Cerâmica Antiderrapante aplicado em calçadas ou pisos externos. AF_05/2020

Demolição de revestimento cerâmico de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento

Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. - Guarda-corpos, postes e grades.

Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso preenchimento com espuma expansiva

Impermeabilização de superficie com argamassa polimérica/membrana acrilica, 4 demaos, reforçada com véu de poliéster



Código  Descrição do Serviço Unidade Quantidade Vr. Serviço Vr. Total % Total % Acum.

09..0.2 Drenagem de Águas Pluviais - Ralos (Desobstrução, nivelamento e enchimento 

externo). (Cobertura prédio principal, segundo pavimento e Cantina)
vb 1,00 2.500,00                2.500,00        0,50% 95,86%

09..0.4 Vedação Esquadrias - Selante vb 1,00 2.500,00                2.500,00        0,50% 96,35%
04..0.2 Demolição de rodapé cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento m 119,02 19,79                      2.355,35        0,47% 96,82%

08..0.3 Forro em placas de gesso. Para ambientes comerciais. AF_05/2017_P m² 53,82 36,69                      1.974,76        0,39% 97,21%
02..0.1 Placa de obra em chapa galvanizada, nº22, adesivada, de 2,0 x 1,125m. m² 3,00 516,04                   1.548,12        0,31% 97,52%

04..0.5 Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/217 m² 526,59 2,84                        1.494,33        0,30% 97,82%

04..0.10 Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fio D=1,24mm malha 25x25 mm. m² 187,92 7,44                        1.398,67        0,28% 98,09%

10..0.1 Limpeza m² 800,00 1,75                        1.398,35        0,28% 98,37%
06..0.2 Massa Única. Para recebimento de pintura. Em argamassa traço 1:2:8. preparo 

mecânico com betoneira 400L. Aplicada manualmente em faces internas de 

paredes. E=2CM. Com execução de taliscas.

m² 35,00 34,57                      1.209,83        0,24% 98,61%

04..0.7 Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água. AF_04/2019 m² 582,64 1,68                        978,39            0,19% 98,80%

03..0.1 Escarificação manual, corte de concreto até 3cm de profundidade m² 5,00 180,20                   901,00            0,18% 98,98%
03..0.4 Pintura de armações com Inibidor de Corrosão m² 5,00 139,14                   695,68            0,14% 99,12%
03..0.5 Transporte vertical manual, 7 Pavimentos, de sacos de 20 KG kg 3000,00 0,23                        681,16            0,14% 99,26%
05..0.5 Rodapé em Cerâmica Antiderrapante. Altura 10 CM. AF_09/2020 m 25,00 22,85                      571,15            0,11% 99,37%
06..0.3 Aplicação manual de pintura com tinta m² 35,00 13,43                      469,89            0,09% 99,46%

07..0.2 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de 

fachada. Com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 

400L. AF_06/2014

m² 53,436 8,35                        446,32            0,09% 99,55%

07..0.5 Aplicação manual de pintura com tinta m² 30,00 13,43                      402,76            0,08% 99,63%
07..0.7 Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc m² 45,00 8,69                        391,03            0,08% 99,71%
05..0.4 Demolição de Rodapé Cerâmico, de forma manual. Com reaproveitamento. m 20,00 15,65                      312,99            0,06% 99,77%

03..0.2 Escovamento manual do substrato m² 23,28 9,37                        218,17            0,04% 99,81%

04..0.13 Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água. AF_04/2019 m² 113,86 1,66                        189,46            0,04% 99,85%

04..0.3 Remoção de Cabos Elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 

e posterior retorno
m 140,00 1,28                        179,50            0,04% 99,89%

08..0.2 Remoção de forro de gesso. De forma manual. Sem reaproveitamento. AF_12/2017 m² 40,00 4,35                        173,91            0,03% 99,92%

07..0.1 Demolição de argamassas. De forma manual. Sem reaproveitamento. AF_12/2017 m² 53,44 2,84                        151,64            0,03% 99,95%

08..0.1 Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral. De forma manual. Sem 

reaproveitamento. AF_12/2017
m² 100,00 1,48                        148,33            0,03% 99,98%

06..0.1 Demolição de argamassas. De forma manual. Sem reaproveitamento. AF_12/2017 m² 35,00 2,84                        99,32              0,02% 100,00%

Valor da Planilha: 504.281,81                     



Código  Descrição do Serviço Unidade Quantidade Vr. Serviço Vr. Total % Total % Acum.

Piso Cerâmica Antiderrapante em placas de 75x75 cm - E=2,0cm - Ou equivalente m² 612,54 98,00R$           60.028,72R$     11,90% 11,90%

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR MÊS 3,00 17.843,38R$  53.530,14R$     10,62% 22,52%
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP
m² 655,47 48,17R$           31.573,99R$     6,26% 28,78%

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 778,87 26,24R$           20.437,65R$     4,05% 32,83%
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MÊS 3,00 6.574,07R$     19.722,21R$     3,91% 36,74%
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,69 26,18R$           17.296,95R$     3,43% 40,17%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 873,96 18,02R$           15.748,76R$     3,12% 43,30%
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 22,76 672,21R$        15.298,80R$     3,03% 46,33%

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 552,34 25,14R$           13.885,90R$     2,75% 49,08%
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 17,69 754,06R$        13.342,79R$     2,65% 51,73%

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO PARA SUPERFÍCIES 

METÁLICAS FERROSAS
L 260,71 40,32R$           10.512,00R$     2,08% 53,81%

Recomposição de vidros do entorno m² 13,50 720,00R$        9.720,00R$       1,93% 55,74%
Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 

1400 e 1900 LIB/POL2, vazão máxima entre 400 e 700 L/H. CHP Diurno, 

Depreciação, Juros, Manutenção e materiais da operação.

CHP 1920,00 5,03R$             9.657,60R$       1,92% 57,66%

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg 4551,79 2,03R$             9.240,14R$       1,83% 59,49%
Fecho alavanca para janela basculante e Maxim AR und 150,00 58,90R$           8.835,00R$       1,75% 61,24%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 349,58 25,14R$           8.788,54R$       1,74% 62,98%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 477,17 18,02R$           8.598,53R$       1,71% 64,69%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 333,16 25,14R$           8.375,74R$       1,66% 66,35%
Revestimento Externo - Fachada - Tipo Fulget, Gr Nº01 m² 58,78 134,64R$        7.914,09R$       1,57% 67,92%
Servente com encargos complementares h 429,61 18,02R$           7.741,61R$       1,54% 69,46%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 389,70 18,02R$           7.022,41R$       1,39% 70,85%
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
L 358,32 19,45R$           6.969,39R$       1,38% 72,23%

Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de 

aproximadamente 250kg/m², plataforma de 1,50m x 0,80m (CxL), Cabo de 45m.
MÊS 9,00 575,00R$        5.175,00R$       1,03% 73,26%

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 6,58 754,06R$        4.959,60R$       0,98% 74,24%

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 187,32 26,18R$           4.903,98R$       0,97% 75,21%
Janela de alumínio tipo Maxim Ar, com vidros, batentes e ferragens. SI94569mod. 

(Parafusos, janela, silicone, pedreiro e servente)
m² 5,00 950,00R$        4.750,00R$       0,94% 76,15%

Correção em impermeabilização de canaleta e rufos m² 132,60 34,55R$           4.581,83R$       0,91% 77,06%
Condutores de águas pluviais - conferências e correções vb 1,00 4.500,00R$     4.500,00R$       0,89% 77,95%
Caminhão basculante 6m³ toco, peso bruto total de 16.000kg, carga útil máxima 

11.130kg. Distância entre eixos 5,36, potencia 185cv, inclusive caçamba metálica.
CHP 21,00 181,66R$        3.814,86R$       0,76% 78,71%

Vedação Vidros/Dispositivos de Ventilação - Selante vb 1,00 3.800,00R$     3.800,00R$       0,75% 79,46%
Piso Cerâmica Antiderrapante em placas de 75x75 cm - E=2,0cm - Ou equivalente m² 38,55 98,00R$           3.777,59R$       0,75% 80,21%

Porta de abrir em alumínio com divisão horizontal para vidros, acabamento 

anodizado natural, vidros inclusosm com ou sem guarnição
und 4,50 794,98R$        3.577,41R$       0,71% 80,92%

Pedreiro com encargos complementares (Remoção e novo tratamento) H 138,75 25,14R$           3.488,18R$       0,69% 81,61%

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,67 25,14R$           3.335,36R$       0,66% 82,28%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 129,37 25,14R$           3.252,42R$       0,64% 82,92%
LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR L 57,05 56,71R$           3.235,45R$       0,64% 83,56%
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ANEXO III (H) - CURVA ABC DOS INSUMOS
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ABC dos 20 maiores Piso Cerâmica Antiderrapante em placas de 75x75 cm - E=2,0cm - Ou equivalente

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO PARA SUPERFÍCIES 
METÁLICAS FERROSAS

Recomposição de vidros do entorno

Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 
LIB/POL2, vazão máxima entre 400 e 700 L/H. CHP Diurno, Depreciação, Juros, Manutenção 
e materiais da operação.
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

Fecho alavanca para janela basculante e Maxim AR

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



Código  Descrição do Serviço Unidade Quantidade Vr. Serviço Vr. Total % Total % Acum.

Correção em Telhamento Ondulado Concreto ou Metálico m² 124,39 25,22R$           3.137,12R$       0,62% 84,19%
Concertina clipada (dupla) em aço galvanizado de alta resistência, com espiral de 

300mm, D=2,76mm - Remoção de material existente, fornecimento de material 

novo e instalação.

m 110,00 28,17R$           3.098,70R$       0,61% 84,80%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170,79 18,02R$           3.077,64R$       0,61% 85,41%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 156,50 18,02R$           2.820,18R$       0,56% 85,97%
DILUENTE AGUARRAS L 119,29 23,02R$           2.746,09R$       0,54% 86,51%
Argamassa polimérica de reparo estrutural, bicomponente, tixotropica kg 842,16 3,00R$             2.526,48R$       0,50% 87,01%

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,31 25,14R$           2.521,81R$       0,50% 87,51%
Drenagem de Águas Pluviais - Ralos (Desobstrução, nivelamento e enchimento 

externo)
vb 1,00 2.500,00R$     2.500,00R$       0,50% 88,01%

Vedação Esquadrias - Selante vb 1,00 2.500,00R$     2.500,00R$       0,50% 88,51%
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 111,87 19,92R$           2.228,39R$       0,44% 88,95%
Servente ou operário não qualificado H 122,40 18,02R$           2.205,65R$       0,44% 89,39%
DILUENTE AGUARRAS L 78,29 23,02R$           1.802,23R$       0,36% 89,74%
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS
L 110,89 15,53R$           1.722,13R$       0,34% 90,08%

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 68,32 25,14R$           1.717,46R$       0,34% 90,42%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85,63 18,02R$           1.543,14R$       0,31% 90,73%
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,57 25,14R$           1.522,82R$       0,30% 91,03%
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,56 26,73R$           1.484,99R$       0,29% 91,33%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO  CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  N 22 DE 

2,0 X 1, 125M 
m² 3,00 480,00R$        1.440,00R$       0,29% 91,61%

Servente un 77,60 18,02R$           1.398,35R$       0,28% 91,89%
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE KG 478,21 2,82R$             1.348,56R$       0,27% 92,16%

GAS DE COZINHA - GLP kg 151,49 8,81R$             1.334,60R$       0,26% 92,42%
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,01 26,24R$           1.286,13R$       0,26% 92,68%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 67,24 18,02R$           1.211,66R$       0,24% 92,92%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 18,02R$           1.189,32R$       0,24% 93,15%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,95 18,02R$           1.170,40R$       0,23% 93,39%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,68 25,14R$           1.047,84R$       0,21% 93,59%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,68 25,14R$           1.047,84R$       0,21% 93,80%
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE KG 364,35 2,82R$             1.027,47R$       0,20% 94,00%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,45 18,02R$           999,21R$           0,20% 94,20%
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 525,78 1,86R$             977,96R$           0,19% 94,40%
TELA POLIESTER M² 153,82 6,31R$             970,63R$           0,19% 94,59%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m³ 51,85 18,02R$           934,43R$           0,19% 94,77%
Servente h 50,00 18,02R$           901,00R$           0,18% 94,95%
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,68 523,12R$        877,74R$           0,17% 95,13%

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,98 25,57R$           868,78R$           0,17% 95,30%
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 36,81 23,04R$           848,07R$           0,17% 95,47%

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,39 26,73R$           812,21R$           0,16% 95,63%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,68 18,02R$           751,08R$           0,15% 95,78%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,68 18,02R$           751,08R$           0,15% 95,93%
Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fio D=1,24mm malha 25x25 mm. m³ 29,71 25,21R$           748,99R$           0,15% 96,08%

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 188,20 3,97R$             747,14R$           0,15% 96,22%
Selante elástico monocomponete a base de poliuretano (PU) para juntas diversas 310ML 24,00 29,49R$           707,76R$           0,14% 96,36%

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,32 523,12R$        688,43R$           0,14% 96,50%

Servente com encargos complementares h 37,80 18,02R$           681,16R$           0,14% 96,64%
Inibidor de corrosão L 2,14 300,00R$        640,50R$           0,13% 96,76%
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 

COLOCACAO)
m² 57,80 11,01R$           636,41R$           0,13% 96,89%

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MÊS 3,00 202,94R$        608,82R$           0,12% 97,01%
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg 286,44 2,03R$             581,48R$           0,12% 97,12%
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

CHI DIURNO. AF_07/2016
CHI 25,38 21,33R$           541,39R$           0,11% 97,23%

Acído cloridrico / acido muriatico, diluição 10% a 12% para uso em limpeza L 35,20 15,17R$           533,98R$           0,11% 97,34%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,19 18,02R$           507,95R$           0,10% 97,44%
Servente com encargos complementares (Remoção e novo tratamento) H 28,05 18,02R$           505,46R$           0,10% 97,54%

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,69 25,14R$           495,12R$           0,10% 97,64%
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) MENSALISTA
MÊS 3,00 162,37R$        487,11R$           0,10% 97,73%

Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500 ml und 14,40 33,75R$           486,00R$           0,10% 97,83%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,87 18,02R$           484,24R$           0,10% 97,93%
EXAMES MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA) MÊS 3,00 152,35R$        457,05R$           0,09% 98,02%

EXAMES MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA) MÊS 3,00 152,35R$        457,05R$           0,09% 98,11%

Perfil de Alumínio Tipo U para divisória de revestimentos 8 ou 10mm m 37,41 11,90R$           445,12R$           0,09% 98,20%

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCRENTRADO L 31,12 14,24R$           443,14R$           0,09% 98,28%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,52 18,02R$           441,92R$           0,09% 98,37%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,45 25,14R$           413,55R$           0,08% 98,45%



Código  Descrição do Serviço Unidade Quantidade Vr. Serviço Vr. Total % Total % Acum.

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,27 19,92R$           403,72R$           0,08% 98,53%
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MÊS 3,00 123,54R$        370,62R$           0,07% 98,61%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,99 18,02R$           306,08R$           0,06% 98,67%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,50 18,02R$           297,33R$           0,06% 98,73%
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg 73,93 3,87R$             286,10R$           0,06% 98,78%
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO DE OBRAS PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
MÊS 3,00 86,12R$           258,36R$           0,05% 98,83%

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 11,55 22,08R$           255,02R$           0,05% 98,88%
Rodapé de Piso Cerâmica Antiderrapante em placas de 75x75 cm - E=2,0cm - Ou 

equivalente
m 26,00 9,80R$             254,80R$           0,05% 98,94%

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,78 25,14R$           245,84R$           0,05% 98,98%
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,30 19,92R$           244,95R$           0,05% 99,03%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,42 18,02R$           223,81R$           0,04% 99,08%
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 9,90 22,08R$           218,59R$           0,04% 99,12%
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas 310ML 7,26 29,49R$           214,05R$           0,04% 99,16%

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 26,24R$           196,14R$           0,04% 99,20%
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 264,03 0,74R$             195,38R$           0,04% 99,24%
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 

MM, MALHA 25 X 25 MM
m² 7,42 25,21R$           186,98R$           0,04% 99,28%

Pedreiro com encargos complementares (Remoção e instalação) H 7,32 25,14R$           184,12R$           0,04% 99,31%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m³ 10,13 18,02R$           182,61R$           0,04% 99,35%
Pedreiro H 6,89 25,14R$           173,22R$           0,03% 99,38%
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,55 26,18R$           171,35R$           0,03% 99,42%
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,61 26,18R$           146,87R$           0,03% 99,45%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,64 25,14R$           141,73R$           0,03% 99,48%
Servente h 7,68 18,02R$           138,44R$           0,03% 99,50%
Caminhão basculante 6m³ toco, peso bruto total de 16.000kg, carga útil máxima 

11.130kg. Distância entre eixos 5,36, potencia 185cv, inclusive caçamba metálica.
CHI 2,84 46,36R$           131,76R$           0,03% 99,53%

Servente H 6,89 18,02R$           124,17R$           0,02% 99,55%
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,22 502,84R$        112,85R$           0,02% 99,58%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 6,00 18,02R$           108,12R$           0,02% 99,60%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,99 18,02R$           107,85R$           0,02% 99,62%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,79 18,02R$           104,34R$           0,02% 99,64%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES un 5,63 18,02R$           101,40R$           0,02% 99,66%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,60 18,02R$           100,98R$           0,02% 99,68%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,07 18,02R$           91,36R$             0,02% 99,70%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,86 18,02R$           87,63R$             0,02% 99,72%
Orimer de poliuretano L 0,18 478,41R$        86,11R$             0,02% 99,73%
LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR L 1,49 56,71R$           84,21R$             0,02% 99,75%
Escova com cerdas de aço 53x190x27mm un 5,82 13,70R$           79,73R$             0,02% 99,77%
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,96 25,42R$           75,16R$             0,01% 99,78%
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,85 25,57R$           72,93R$             0,01% 99,79%
DILUENTE AGUARRAS L 3,11 23,02R$           71,48R$             0,01% 99,81%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 18,02R$           67,58R$             0,01% 99,82%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES un 3,69 18,02R$           66,41R$             0,01% 99,84%
Servente com encargos complementares (Remoção e instalação) H 3,66 18,02R$           65,89R$             0,01% 99,85%
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM cento 1,66 38,38R$           63,62R$             0,01% 99,86%
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,58 22,08R$           56,97R$             0,01% 99,87%

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MÊS 3,00 18,58R$           55,74R$             0,01% 99,88%

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) kg 1,35 38,37R$           51,63R$             0,01% 99,89%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES un 2,00 25,14R$           50,24R$             0,01% 99,90%
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - 

CHP DIURNO. AF_04/2019

m³ 8,74 5,03R$             43,96R$             0,01% 99,91%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42 18,02R$           43,52R$             0,01% 99,92%
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL kg 53,63 0,79R$             42,36R$             0,01% 99,93%
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg 21,54 1,93R$             41,56R$             0,01% 99,94%
Pedreiro H 1,65 25,14R$           41,48R$             0,01% 99,95%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,07 18,02R$           37,30R$             0,01% 99,95%
SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA) MÊS 3,00 11,80R$           35,40R$             0,01% 99,96%

SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOS CAIXA) MÊS 3,00 11,80R$           35,40R$             0,01% 99,97%

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES un 1,31 25,14R$           32,91R$             0,01% 99,97%
Tarugo delimitador de profundidade em espuma de polietileno de baixa 

densidade 10mm, cinza
m 30,00 0,81R$             24,30R$             0,00% 99,98%

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10x65mm em aço zincado com 

rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips
und 39,60 0,49R$             19,40R$             0,00% 99,98%

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg 4,65 3,87R$             18,00R$             0,00% 99,99%
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 26,73R$           15,66R$             0,00% 99,99%
Servente H 0,76 18,02R$           13,70R$             0,00% 99,99%
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCRENTRADO L 0,81 14,24R$           11,53R$             0,00% 99,99%
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg 3,00 3,69R$             11,07R$             0,00% 100,00%
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - 

CHP DIURNO. AF_04/2019

m³ 1,71 4,01R$             6,85R$                0,00% 100,00%

SISAL EM FIBRA kg 0,42 14,00R$           5,88R$                0,00% 100,00%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MÊS 3,00 1,90R$             5,70R$                0,00% 100,00%



Código  Descrição do Serviço Unidade Quantidade Vr. Serviço Vr. Total % Total % Acum.

Valor da Planilha: 504.281,81                    



Código Unidade Quantidade
Quantidade de 

Profissionais

00040818 Mês 3,00 1

00002436 H 2,96 1

00040937 Mês 3,00 1

00004750 H 1305,95 4

00012873 Impermeabilizador H 713,00 2

00012872 Gesseiro H 18,00 1

00004755 Marmorista ou Graniteiro H 835,00 2

00004760 Azulejista ou Ladrilhista H 86,00 1

00004783 H 16,00 1

00006111 H 3493,00 8
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ANEXO III (I) - DIMENSIONAMENTO DE EQUIPE

Descrição do Insumo

Servente

Encarregado

Eletricista

Engenheiro Civil Júnior

Pedreiro

Pintor
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

TOMADA DE PREÇOS N. ___/2022 

A empresa ______________________________________________________________, inscrita no

CNPJ sob o nº ____________________________, DECLARA, para fins da presente contratação, que

o(s)  profissional(is)  abaixo  relacionado(s),  sob  a  Coordenação  do  primeiro,  integram a  Equipe

Técnica  desta  empresa  para  a  execução  de  serviços  de  engenharia  para  a  recuperação  das

patologias estruturais encontradas no edificio sede da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, situada

na rua Leopoldo Schmidt, 145 – bairro Centro, CEP 36.060-040, na cidade de Juiz de Fora/MG. 

Nome completo
do profissional

Título profissional
Nº de registro na

en.dade
profissional
competente

Área de atuação Relação
profissional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 ______________________, ____ de ___________________ de 2022. 

______________________________________

 assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO V (A) – TERMO DE VISTORIA

TOMADA DE PREÇOS N. ___/2022 

Aos____  (data)  ,  compareceu  o  ______________  (nome  do  representante  da  empresa)  ,

documento nº____________ ,representante da empresa __________ (Nome da empresa X) , e

CNPJ nº ________________, a fim de realizar vistoria no edificio sede da Jus+ça Federal - Subseção

Judiciária  de  Juiz  de  Fora,  tendo  tomado  conhecimento  das  condições  e  dificuldades  que,

porventura,  possam exis+r na execução dos trabalhos,  verificando integralmente as condições,

complexidades e dimensão dos serviços a serem prestados, objeto da Tomada de Preços nº ___

(Contratação de empresa especializada para a recuperação das patologias estruturais encontradas

no edificio sede da Subseção Judiciária de Juiz de Fora). Admi+ndo como certo, o prévio e total

conhecimento da situação e, do que, para constar, lavrou-se este Termo. 

Juiz de Fora - MG, data. __ de ____ de 2022. 

Seção de Suporte Administra+vo e Operacional 

De acordo: (nome) documento nº______________ 
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ANEXO  V  (B)  –  DECLARAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  DAS  CONDIÇÕES  LOCAIS  PARA  O
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO (ARTIGO 30, III DA LEI 8.666/93) 

TOMADA DE PREÇOS N. ___/2022 

(Denominação  ou  Razão  Social)  _______________,  CNPJ  ______________________,  sediada

__________(endereço completo) ____________,  declara,  sob as penas da Lei,  que conhece as

condições locais para a execução do objeto, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de

eventuais prejuízos em virtude da omissão de sua verificação. 

Local e data 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TOMADA DE PREÇOS N. ___/2022 

(Denominação  ou  Razão  Social)  _______________,  inscrito  no  CNPJ  nº  ______________________,  por  intermédio  de  seu

representante legal o(a) Sr(a) _____________, portador(a) da Carteira de Iden*dade nº __________ e do CPF nº _____________,

declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a par*r de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

_________________________ 

Data 

_________________________________________ 

Representante legal 

(observação: em caso afirma*vo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII – DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N. ___/2022 

(Denominação  ou  Razão  Social)_______________,  inscrito  no  CNPJ  nº  ______________________,  por  intermédio  de  seu

representante  legal  o(a)  Sr(a)  _____________,  portador(a)  da  Carteira  de  Iden*dade  nº  _____________  e  do  CPF  nº

_____________ declara, sob as penas da Lei que: 

( )Está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos ar*gos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, nos termos

do  §  2º  do  ar*go  13  do  Decreto  8.538/2015,  cumprindo  os  requisitos  legais  para  a  qualificação  como

____________________________ (o licitante deverá informar seu enquadramento: microempresa ou empresa de pequeno porte),

tendo auferido receita bruta, no úl*mo exercício financeiro, em conformidade com a referida Lei Complementar. 

( )Concorda com o acréscimo de até 10% (dez por cento) do valor do contrato em caso de necessidade de adequações do projeto e

alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais

e estudos técnicos preliminares do projeto, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 65 da Lei

8.666/93, nos termos do art. 13, II, do Decreto n. 7.983/2013, sendo também observadas nestas situações as orientações con*das

no Acórdão 1.977/2013 do Plenário do Tribunal de Contas da União (item 10.1.2 do edital). 

(  )A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, e acordo com o que é estabelecido na

Instrução Norma*va Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP (item 10.1.3 do edital). 

( )Inexistem, até a presente data, fatos impedi*vos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores (item 10.1.4 do edital). 

Local e data 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 

* O licitante deve observar ainda o item 10.1.5 do edital, apresentando declaração perƟnente, se for o caso. 


