
 

 PROAD: 4.901/2021 

TP Nº01/2022 

EDITAL 

 
 
Tomada de Preços nº 01/2022 

 

Data de Abertura: 02/06/2022 às 9:00 

Comissão Permanente de Licitações localizada no Edifício-

Sede, situado na Avenida da Paz, 2076, 6º andar, Sala 603, 

Centro, 57020-440, Maceió/AL 

Objeto 

Serviço de engenharia de reforma da Escola Judicial – EJUD XIX com fornecimento de materiais e mão–de–obra não exclusiva, 

mediante execução indireta por preço global, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Valor Máximo de Referência 

R$ 441.796,69 (quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 

NÃO FACULTATIVA TERMO DE CONTRATO MENOR PREÇO GLOBAL 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ITEM 9)* 

Requisitos Básicos: 

- Sicaf ou documentosequivalentes 

- Certidão do Conselho Nacional de Justiça(CNJ) 

- Certidão do Portal daTransparência 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(TST) 

- Certidão Negativa de Falência, de recuperação judicial ou extra 
judicial 

- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 

- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1 

- Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 44.179,66 

Requisitos Específicos: 

- Registro da Pessoa Jurídica no CREA 

- Atestado de Capacidade Técnica Operacional e Profissional 

- Declarações em conformidade com os modelos disponibilizados 

no Edital  

 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado no item doi nstrumento convocatório acima indicada. 
 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 02/06/2022 às 09:00h (data e horário da abertura da sessão pública) 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 30/05/2022 para o endereço cpl@trt19.jus.br Até 26/05/2022 (qualquer cidadão) 

Até o dia 30/05/2022 (licitante) para o endereço cpl@trt19.jus.br 

 

Relação dos Itens 

Descrição 
Exclusiva 
ME/EPP? 

Cota 
ME/EPP? 

Amostra/ 
Demonst.? 

Decreto 
7.174? 

Valor Máximo de 
Referência 

Serviço de engenharia de reforma da Escola Judicial –
EJUD XIX com fornecimento de materiais e mão–de–obra 
não exclusiva, mediante execução indireta por preço 
global. 

Não Não Não Não 
 

O edital e anexos estão disponíveis para download no também no endereço www.trt19.jus.br, opção Transparência - Licitações.

 

Observações Gerais 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

PROAD  N° 4.901/2022 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ DA EMPRESA: 

TELEFONE: 

FAX: 

E-MAIL: 
 
 
 
 
Recebi do Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região cópia do Edital da 

TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2022, cujos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação serão 
recebidos pela Comissão Permanente de Licitação às 09h00min horas (horário local) do dia 
02/06/2022, na Coordenadoria de Licitações localizada no Edifício-Sede, situado na Avenida da 
Paz, 2076, 6º andar, Sala 603, Centro, 57020-440, Maceió/AL. 

 
 

Maceió/AL, ____ de ___________de 2022. 
 
 
 

Assinatura e Carimbo da Empresa 
 
 

Nome Legível: 
 

Observação: 

1) Todas as empresas que retirarem o Edital, por favor, enviar o Termo de Recebimento pelo 
e-mail cpl@trt19.jus.br ou entregar na Comissão Permanente de Licitação no endereço 
citado acima. 

2) A falta do preenchimento e remessa do recibo de Edital à Comissão Permanente de 
Licitação exime a Administração da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório e de quaisquer informações adicionais. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

PROAD N. 4.901/2021 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

 
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª 

REGIÃO, pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pelo Ato TRT GP nº 81 de 
1993 e designada pelo ATO TRT GP nº 7/2022, torna público que estará reunida nas datas e 
local abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com documentação e 
proposta dos interessados em participar da licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo Menor Preço, sob a forma de execução indireta, empreitada por preço global, em 
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 9.784/99, 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº. 147/2014, 
Decreto n° 8.538/2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto n. 7.983, de 08 de 
abril de 2013, Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, as Instruções Normativas SEGES/MP 
nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 6, de junho de 2018, Resolução n° 114 de 20 de abril de 2010 do Conselho Nacional de 
Justiça, Resolução n° 70 de 24 de setembro de 2010 do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho bem como pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não 
citadas expressamente e pelas exigências deste Edital e seus anexos. 

 

 
Os envelopes n° 01 -DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, 
conforme item 2.2 deste Edital, serão recebidos até o dia 02/06/2020, às 9:00h (horário local),  
na Comissão Permanente de Licitações  localizada no Edifício-Sede, situado na Avenida da Paz, 
2076, 6º andar, Sala 603, Centro, 57020-440, Maceió/AL, ocasião em que serão recebidos os 
envelopes n.° 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
e n.° 02 -PROPOSTA COMERCIAL, e iniciada a sessão pública. 

 

 

1.  DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, mediante execução indireta 
por meio do regime de empreitada por preço global, de serviço de reforma da Escola Judicial 
do TRT da 19ª Região, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e 
de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, 
inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e 
sentenças normativas, tributos e seguros, conforme as especificações e condições constantes 
do Edital, do Projeto Básico (PB) e Anexos. 

1.1.1  A licitação será realizada em único item. 

1.1.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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1.2 A íntegra de todo projeto básico, especificações, orçamento, modelos e informações 
complementares , encontra-se disponível para DOWNLOAD no sítio do TRT 19ª Região: 
www.trt19.jus.br, caminho: TRNSPARÊNCIA/LICITAÇÕES/LICITAÇÕES ABERTAS.  Durante a fase 
licitatória as dúvidas e consultas deverão ser encaminhadas apenas à Comissão Permanente de 
Licitação, por escrito através de correspondência protocolada ou pelo e-mail: cpl@trt19.jus.br. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º 
da IN SEGES/MP nº 3, de 2018 e que atendam às condições de habilitação previstas neste 
instrumento convocatório. As empresas não cadastradas no SICAF poderão participar do 
certame, desde que atendam às condições de habilitação especificadas no item 4 deste Edital. 

 

2.1.1 A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante inscrito no SICAF 
será confirmada por meio de consulta online no ato da habilitação. 

 

2.2. Para participação no certame, a licitante deve apresentar sua documentação para 
habilitação e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando, a seguinte 
identificação: 

 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
ENVELOPE N.º 01  

 DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°001/2022 

(RAZÃO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE E ENDEREÇO COMPLETO) 
 

 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

ENVELOPE N.º 02 
PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS N° N°001/2022 
(RAZÃO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE E ENDEREÇO COMPLETO) 

 

2.3. Nos envelopes supracitados, além da documentação necessária, preferencialmente 
numerada, solicita-se fazer constar sumário indicador das folhas em que se localizam as 
comprovações exigidas. 

2.4. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais apenas para entregar os envelopes com a documentação de habilitação 
e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de 
entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes 
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neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a 
Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes 
acima mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para 
abertura da sessão pública. 

2.5. Nos termos do item 3 deste Edital, apenas será permitido à empresa licitante um único 
representante, devidamente identificado e credenciado, mediante documento que o habilite a 
representá-la no presente Tomada de Preços, autorizado a intervir no procedimento licitatório 
e responder por sua representada, para todos os efeitos. 

2.6. Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer pretexto 
a participação na proposta de outra licitante. 

 

2.7 Serão desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-
símile ou e-mail. 

2.8 Não poderão participar da presente licitação: 
a)empresas que estejam suspensas de participar de licitação com este TRT da 19ª Região, 
conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93; 
b) empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, conforme previsto no art. 87, IV, da Lei nº. 8.666/93; 
c)empresas com falência decretada ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 
e)consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  
f) quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº. 8.666, 
de 1993; e  
g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

2.8.1 Empresa em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar da licitação 
com apresentação positiva da certidão de recuperação judicial ou extrajudicial e 
apresente a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob 
pena de inabilitação. 
 
2.8.1.1 A licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação 
judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de 
qualificação econômico-financeira previstos neste EDITAL. 

2.7.2 Que tenham sido responsáveis técnicos pela elaboração de projetos referentes aos 
serviços em tela. 

2.8 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: 

2.8.1. Para os fins do disposto neste item, 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 n.º 7.203, de 04 de junho 
de 2010); 

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. 

2.9. 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 
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agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 
contratante 

2.10  A participação da licitante na presente Tomada de Preços implica na plena aceitação das 
exigências editalícias: 

2.10.1. Estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer 
informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação do 
TRT-19ª Região; 

2.10.2 Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega. 

 
2.11. Os interessados não cadastrados deverão atender as condições exigidas para 
cadastramento, e poderão dirigir-se a qualquer unidade de cadastramento dos 
órgãos/entidades dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de 
Serviços Gerais –SISG. 

 

3 . DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME 

3.1 Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, o qual, após regular 
comprovação dessa condição, munido de credencial e de documento de identidade oficial, 
poderá, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas diversas fases 
do procedimento licitatório, respondendo por sua representada para todos os efeitos. 
Nenhum representante legal poderá representar mais de uma empresa nesta licitação. 

3.1.1 - A legitimidade da representação deverá ser demonstrada separadamente, antes 
da abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por cópia 
autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados 
de cópia da cédula de identidade ou de outro documento de identificação com foto: 

 

a) Se Proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, 
no caso de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo 
devidamente registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da 
administração/diretoria em exercício), onde estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações, entendido que, no caso de a representação exigir a 
assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente deverá estar munida de 
mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento público ou particular.  

b) Se Procurador: instrumento público ou particular de procuração (neste caso, com 
firma reconhecida da assinatura do outorgante), 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 

 

3.1.2 A falta de apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos à 
representatividade não implicará em inabilitação da licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar nesta licitação. 

 
4. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

4.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/1993; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

4.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

4.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, 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. 

4.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

4.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

4.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

4.1.2.4 Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

4.2 Serão habilitadas na presente licitação as empresas que, em envelope lacrado, relativo à 
"DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO", identificado na forma do item "2.2" deste Edital, 
apresentarem os seguintes documentos, dentro do prazo de validade na data de sua 
abertura. 

4.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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4.2.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
4.2.1.2. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus representantes. 
4.2.1.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 
 
4.2.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
 
4.2.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
por órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
4.2.1.6. Não poderá uma única pessoa representar mais de uma empresa concorrente, 
sob pena de inabilitação de ambas. 

 

4.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
4.2.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
4.2.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
 
4.2.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da 
Certidão Conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e INSS. 
 
4.2.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 
 
4.2.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 
12.440/2011. 
 
4.2.2.6 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, mediante certidões emitidas pelas respectivas Secretarias 
de Finanças. 

 
4.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

4.2.3.1 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá(ão) apresentar a seguinte documentação 
relativa à Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional: 
 

4.2.3.1.1 Qualificação Técnico-Operacional 
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4.2.3.1.1.1 Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, em nome da empresa, com validade na data de recebimento 
dos documentos de habilitação, conforme Item I, Art. 30 da Lei 8666/93. 
 
4.2.3.1.1.2 Atestado (s) de capacidade técnica que comprove que a licitante tenha 
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas 
privadas, serviços relativos a Obra e/ou reforma de prédio público ou comercial 
com no mínimo 100 m² (cem metros quadrados) de área construída. 

 
4.2.3.1.1.2.1 O objetivo deste item é comprovar a experiência da licitante com 
serviço de porte semelhante. Por esse motivo, não será permitida a soma de 
atestados para atingir o quantitativo definido.    

 
4.2.3.1.2 Qualificação Técnico-Profissional 

 
4.2.3.1.2.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
contratante do serviço, devidamente registrado no CREA ou CAU, em nome do 
profissional de nível superior legalmente habilitado (Engenheiro Civil, Arquiteto, 
ou outra formação desde que comprovada pela licitante a habilitação para 
responsabilidade técnica do serviço contratado), com vínculo profissional com a 
licitante, em que fique comprovada a sua responsabilidade técnica em: obra e/ou 
reforma de prédio público ou comercial. 
 
4.2.3.1.2.2 A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por meio de 
apresentação de cópias das Carteiras de Trabalho (CTPS), ou fichas de registro de 
empregado que comprovem a condição de que pertence ao quadro da 
Contratada, ou contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional, 
ou de declaração de contratação futura do profissional, com anuência deste, ou, 
ainda, por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e 
regido pela legislação civil comum.  
 
4.2.3.1.2.3 Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA e/ou 
CAU do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 
trata o objeto, acompanhada de cópia da Carteira profissional expedida pelo CREA 
e/ou CAU que comprove suas atribuições legais. 
 

4.2.2.1.2.3.1 O nome do responsável técnico indicado deverá constar nos 
atestados de responsabilidade técnica apresentados para fins de qualificação 
técnica do proponente. 
 
4.4.2.1.2.3.2 O profissional indicado pela Contratada, para fins de 
comprovação de capacitação técnico-profissional, deverá participar do serviço, 
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante, 
conforme determina, em seu art. 30, § 10, a Lei nº. 8.666/93.  

4.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 
4.2.4.1 Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo Distribuidor da sede da licitante; 
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4.2.4.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 
09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 
todos os demais requisitos de habilitação. 

 
4.2.4.2 Balanço Patrimonial (BP) e demonstração do resultado do exercício (DRE), 
ambos do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 meses da data de apresentação da 
proposta, que permitam comprovar: 

 
I - que os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 
são superiores a 1 (um), a serem calculados pelas seguintes fórmulas: 

a) LG = AC + ARLP 

              PC + PNC 

 

b) SG =         AT      _          

             PC + PNC 

 

c) LC = AC_, onde: 

PC 

 

AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante  
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PNC = Passivo Não Circulante 
AT = Ativo Total 

 
II - Patrimônio Líquido de, no mínimo, R$ 44.179,66 (quarenta e quatro mil e cento e 

setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor total estimado da contratação, conforme o disposto no art. 31, § 3°, da Lei n° 

8.666/93. 
 

4.2.4.3. Em relação às negativas de pedido de falência ou de processo de recuperação 
judicial ou extrajudicial, nos municípios onde não exista 1 (um) único distribuidor 
centralizado, caso esta informação não conste nos sítios do órgão emissor, na internet, 
deverá ser informado o número de cartórios ou distribuidores no próprio corpo do(s) 
documento (s), ou anexado documento oficial que contenha essa informação. 
 
4.2.4.4 A apresentação das demonstrações contábeis (em cópia autenticada ou cópia e 
original ou, ainda, através de Escrituração Contábil Digital - ECD, disponível no Sistema 
Público de Escrituração Digital - Sped) deverá ocorrer conforme o tipo societário da 
licitante. 

4.2.4.4.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 
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4.2.4.5 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 

 
4.2.4.6 A prova do atendimento aos índices especificados no inciso “I” e do Patrimônio 
Líquido mínimo indicado no inciso “II” do subitem 4.2.4.2, poderá ser feita pelo registro 
cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) que será 
confirmado por meio de consulta “on-line” quando da análise dos documentos. 
 

4.2.4.6.1. Na hipótese retratada no subitem 4.2.4.6, a licitante estará dispensada 
da apresentação das demonstrações contábeis constantes do subitem 4.2.4.4. 

 

4.2.5 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88 
 
4.2.5.1. A licitante deverá firmar declaração expressa de que cumpre o preceito 

constitucional quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante 
consta do artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.° 
9.854/99, conforme modelo constante do Anexo VII. 

4.2.6. - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOS 

4.2.6.1. A licitante que optar por utilizar os dados constantes do SICAF, deverá 
apresentar também declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, 
ocorrido após o cadastramento ou renovação da documentação, na forma do artigo 
32, § 2°, da Lei n.º 8.666/93, conforme modelo constante do Anexo VI. 

 
4.2.7 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOSTISMO RELATIVO AO ARTIGO 2°, INCISO 
VI, DA RESOLUÇÃO Nº 07/2015 do CNJ, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 229/2016. 

4.2.7.1. A licitante deverá firmar declaração expressa de que em atendimento ao 
disposto no artigo 2°, inciso VI da Resolução Nº. 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça, alterada pela Resolução nº 229/2016, nos termos do Modelo descrito no 
Anexo VIII. 

 

4.2.8 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

4.2.8.1. A licitante que usufruir dos benefícios previstos nos arts. 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar declaração de enquadramento como 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), em conformidade com o 
modelo disposto no Anexo IX. 

 

4.2.8.1.1. As empresas enquadradas como microempresas e empresas de 

pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no item acima, 

poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade de 

condições com as demais empresas; 

 

 4.2.8.1.2 A utilização dos benefícios concedidos pela LC n.º 123/2006 por 

licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, 

configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade 

de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
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Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 

legais; 

 
4.2.8.1.3. Considerando o teor do Acórdão TCU n.º 298/2011 – Plenário, as 

licitantes deverão incluir no Envelope n.º. 01 a Demonstração do Resultado do 

Exercício – DRE do exercício anterior, a fim de ratificar o atendimento às 

exigências da LC n.º 123/2006 e do Decreto n°8.538/2015. 

4.2.8.2 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que pretenderem 
se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 8.538/2015, mesmo estando 
cadastradas no SICAF e em situação regular, devem apresentar a Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE do exercício anterior ou, na hipótese de empresa 
constituída no mesmo exercício financeiro, os balancetes de constituição e o do mês 
anterior ao da data fixada para realização da sessão pública da Tomada de Preços, a 
fim de subsidiar a verificação do atendimento às exigências da LC nº 123/2006 e do 
Decreto n° 8.538/2015. 

4.2.9 DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

4.2.9.1 A licitante deverá apresentar a declaração de vistoria (Anexo IV) ou declaração em 
que conste que conhece as condições locais para execução do objeto e que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 
contratante, consoante modelo Anexo V do Edital. 

4.3. As empresas regularmente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, do Governo Federal, com documentação obrigatória e Habilitação 
Parcial válidas, estarão dispensadas de apresentar no envelope de "DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO" os seguintes documentos: 
 

a) Habilitação Jurídica (item 4.2.1.1 a 4.2.1.5); e 
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista (subitens 4.2.2.1 a 4.1.2.6). 
 

4.4. A comprovação do cadastro e a habilitação no SICAF, assim como a validade dos 
documentos exigidos, dar-se-á através de consulta on- l ine ao sistema, a ser realizada no 
início da sessão, extraindo-se relatório que será submetido à análise e rubrica de todos os 
presentes à sessão de abertura e, após, juntado aos demais documentos apresentados pela 
proponente. 

4.4.1. Ocorrendo à hipótese de os dados cadastrais do SICAF não possuírem 
informações atualizadas (dentro do prazo de validade dos documentos) sobre os 
comprovantes de Regularidade Fiscal e Trabalhista arrolados no subitem 4.2.2 deste 
Edital, a falta será considerada suprida se a licitante tiver incluído em seu envelope de 
documentação as certidões correspondentes. 

 

4.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

4.6 Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor 
público, inclusive pelos membros da Comissão de Licitação antes da abertura da sessão. 
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4.7. Os prazos de validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal e dos demais 
documentos serão aqueles neles consignados.  

4.8 A CPL/TRT 19ª poderá proclamar, na mesma sessão, o resultado da habilitação, ou 
convocar outra sessão para esse fim, ficando cientificados os interessados. 

4.8.1. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de 
recurso, ou no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá a abertura 
das Propostas de Preços das LICITANTES habilitadas. 

4.9. Após ser proferida a decisão final da CPL/TRT 19ª, sobre os recursos eventualmente 
interpostos à fase de habilitação, serão restituídos, mediante recibo ou registro em ATA, às 
licitantes inabilitadas, os envelopes n.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como 
recebidos, ou inutilizados após 10 (dez) dias úteis após a conclusão do certame. 

4.10. É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em 
qualquer fase da licitação realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
 

5. DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 02) 

5.1 - A Proposta Comercial deverá ser, preferencialmente, digitada ou impressa, em língua 
portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem 
estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo constar: 

 

a) Razão social completa da licitante e número de inscrição no CNPJ/MF, que serão os 
mesmos constantes da documentação de habilitação e das faturas apresentadas por 
ocasião dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;  

b) Indicar conta bancária (banco, agência, número do telefone, fax e o nome dos 
responsáveis para fins de contatos);  

c) Preço global para a execução da obra/reforma, indicado em moeda corrente nacional, 
até duas casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar 
inclusas todas as despesas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, encargos 
sociais, BDI, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
transporte, alimentação ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, 
ligações provisórias e demais despesas que se façam necessárias à execução completa 
do objeto ora licitado, conforme Modelo de Proposta Comercial, Anexo III do Edital.; 

d) Planilha Orçamentária Sintética. O proponente apresentará, na sua proposta, planilha 
de preços conforme Anexo II–C do Edital e orçamento detalhado fornecido pela 
Coordenação de Manutenção e Projetos – CMP, adotando inclusive as mesmas 
unidades, quantidades, moeda e sistematização de itens e subitens. 

d.1) A taxa de BDI reduzido deverá incidir exclusivamente sobre o custo do item 
“8.3 - Telha Termoacústica E = 30 mm, com até 2 águas, (exclusive mão de obra 
e insamento)”. No restantes dos custos deverá incidir a taxa de BDI Padrão; 

d.2) A apresentação da planilha de preços em desconformidade com o 
disposto na alínea d.1) e no Anexo II–C implicará na obrigatoriedade de 
ajustes, negado o ajuste pelo proponente a proposta será desclassificada; 

e)  Composições de preços unitários que comprovem, item a item, a formação dos preços 
constantes na planilha de preços apresentada, conforme Anexo II–F; 

f)   Curva ABC de insumos e serviços, consoante Anexo II–H; 
g) Composição detalhada da taxa de BDI padrão e do BDI reduzido praticado em forma de 

percentual, conforme o modelo constante no Anexo II–D; 
h) Planilha contendo a composição detalhada de encargos sociais, conforme Anexo II–E; 
i) Prazo de execução do objeto ora licitado de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, a 
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contar da data discriminada como início na Ordem de Serviço emitida pela Coordenação 
de Manutenção e Projetos – CMP do Contratante; 

j) Prazo de garantia dos serviços a serem executados, que não poderá ser inferior a 5 (cinco) 
anos, conforme artigo 618 do Código Civil, contados a partir do recebimento definitivo 
do objeto deste certame; 

k) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n.° 8.666/93; 

l) Cronograma físico-financeiro de execução (Anexo II–G), considerando–se o seguinte: 
l.1) Será elaborado na forma “Gráfico de Gantt” considerando–se o prazo de 
60 (sessenta) dias corridos, em 2 (duas) etapas de 30 (trinta) dias cada;  
l.2) Deverá demonstrar a execução de cada serviço em conformidade com a 
planilha de preços do proponente, explicitando o faturamento; 

m) Todas as planilhas deste item deverão ser entregues também em arquivo digital no 
formato. XLS (EXCEL), em pen drive para fins de agilizar as análises pela Comissão e a 
Coordenação de Manutenção e Projetos – CMP do Tribunal. 

 

5.2 O Percentual estimativo do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas apurados à luz da 
realidade da proponente, em conformidade com a mais recente jurisprudência do TCU, 
externada por meio do Acórdão 2.622/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União - de 25 
de setembro de 2013. 

 
5.3. Caso a licitante NÃO seja optante pela desoneração da folha de pagamento prevista na Lei 
nº. 12.546/2011, deverá apresentar alíquota referente à CPRB igual a 0 % (zero por cento) em 
sua planilha de detalhamento do BDI, e ainda, deverá prever em seus custos unitários de mão 
de obra a incidência dos respectivos encargos, sob pena de desclassificação da proposta 
apresentada. 
 
5.4. A proposta da licitante deverá seguir rigorosamente os quantitativos estimados por este 
Tribunal, não sendo aceitas as propostas com quantitativos a maior ou a menor do que os 
constantes na Planilha Orçamentária. 

 
5.5. Na proposta da licitante, incluindo orçamento sintético da modernização detalhado 
(planilha) e cronograma físico-financeiro, somente serão aceitos valores em moeda nacional 
(Real), em algarismos arábicos, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 
 
5.6.  Em caso de divergência entre a planilha de orçamento da modernização impressa e o 
arquivo digital entregues pela licitante, prevalecerá o constante na planilha impressa. 

 
5.6. Os gastos com impostos, taxas, lucro, despesas financeiras, administração central, riscos, 
diárias, deslocamentos, alimentação, e quaisquer outros custos indiretos, não detalhados nas 
composições de custos, deverão ser incluídos na parcela de Benefícios e Despesas Indiretas 
(BDI). 
 

5.6.1. A licitante deverá apresentar, em sua proposta, o detalhamento do BDI da 
modernização, conforme consta no modelo para preenchimento. Não será admitido 
detalhamento com parcelas diversas das que constam no modelo, nem com fórmula 
diferente da apresentada no modelo. 

 
5.6.1.1. Caso a licitante apresente detalhamento com parcelas diversas das que 
constam no modelo e/ou com fórmula diferente da apresentada no modelo, a 
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proposta será corrigida, calculando-se o respectivo BDI com as parcelas e fórmula 
corretas. 

 
5.7. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais 
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI compatíveis com as alíquotas a que a 
empresa está obrigada a recolher, previstas nos Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006. A 
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que essas 
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispõe o 
art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

 
5.7.1 Caso os percentuais referentes a tributos estejam alterados sem a respectiva 
justificativa para tal, a proposta será corrigida, calculando-se o BDI da proposta com o 
percentual correto. 

 
5.8. Os custos e preços apresentados pela licitante serão de total responsabilidade da mesma, 
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração após sua apresentação, seja para 
mais ou para menos. 
 
5.9. A licitante somente poderá apresentar uma proposta (sem opções), sob pena de ser 
desclassificada. 

 

5.10 Caso haja omissão dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos 
serviços e da validade da proposta, mencionadas nas alíneas acima, serão considerados os 
prazos estipulados neste Edital. 

 

5.11.  A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo 
desistência ultrapassada a fase de habilitação, segundo os termos do artigo 43, § 6°, da Lei n.° 
8.666/93. 
 

5.12. Em nenhuma hipótese o conteúdo da PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser modificado, 
ressalvadas as mudanças destinadas a sanar erros e/ou falhas formais que não alterem a 
substância das propostas e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia, pela Comissão 
Permanente de Licitação. 

5.12.1 Erros 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, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar 
com todos os custos da contratação. 

5.13 A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião deabertura doenvelope n.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
e com poderes para esse fim. 

5.14. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 
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6- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
6.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

6.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação utilizar-se-á 

de assessoramento técnico específico, por intermédio da Coordenação e Manutenção e 

Projetos (CMP), a qual emitirá parecer que integrará o processo. 

6.2. Após a análise das propostas, serão desclassificadas aquelas que: 
 

a) Consignarem preços simbólicos, irrisórios, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
b) Sejam omissas, vagas, imprecisas ou que apresentem irregularidade capaz de dificultar 

o julgamento pela Comissão Permanente de Licitação. 
c) Extrapolem os valores de referência descritos nos subitem 1.1 e subitem 7.1 do Projeto 

Básico. 
d) Apresentarem custos unitários (excluído o BDI) que ultrapassarem em 10% (dez por 

cento) os constantes na planilha orçamentária elaborada pelo Tribunal discriminados 
no Anexo II–G.  

e) Forem manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas cujo preço global 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

e.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela administração; 

e.2) valor orçado pela administração.. 

f) Não atendam as demais exigências previstas no Edital. 
 
6.3 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos. Assim, erros, equívocos e 
omissões existentes na formulação da proposta, ou quaisquer tributos, despesas e custos 
diretos ou indiretos, omitidos ou incorretamente cotados, serão de inteira responsabilidade da 
licitante, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título e nem lhe cabendo, 
em caso de classificação, e em função daqueles eximir-se da execução do objeto, devendo os 
respectivos serviços serem fornecidos ao TRT19ª Região sem ônus adicionais. 
 
6.4 Erros materiais de valores serão corrigidos em função da manutenção da proposta global 
em consonância com os limites dos valores de referência definidos no item 4 e planilhas de 
preços do Projeto Básico. 
 
6.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 

43 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

6.6. Não haverá desclassificação de licitante que apresente meras omissões ou falhas na 

documentação, as quais possam ser sanadas, DE IMEDIATO, na própria sessão pública, pela 

Comissão Permanente de Licitação ou pelo representante legal, sócio, proprietário, dirigente 

ou assemelhado presente, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente do envelope. 
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6.6.1 A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura do ENVELOPE N.º 02e com poderes 

para esse fim. 

6.7. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 

acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.  

6.8. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o 

disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto n°8.538/2015: 

6.8.1 A Comissão Permanente de Licitação verificará as propostas ofertadas por ME/EPP 

que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro 

lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.  

6.8.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será convocado para, se 

desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo 

da primeira colocada.  

6.8.2.1 A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras 

deste Edital, em sessão pública, no prazo de 2 (dois) úteis, contados da data da Ata ou 

da intimação do licitante. 

6.8.3 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 

ME/EPP participantes que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens 

anteriores. 

6.8.4 Caso sejam identificadas propostas que contemplem valores idênticos de licitantes 

ME/EPP que se encontrem no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado 

sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme 

subitens acima.  

6.8.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta 

apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não 

havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda 

não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial. 

6.9. Em caso de empate, a classificação far-se-á mediante sorteio, conformedisposto no § 2º 
do art. 45 da Lei nº. 8.666/1993. 
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6.9.1 O critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão 

convocados. 

6.9.1.1 O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes 

empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual 

será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim 

retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes 

então empatados. 

6.9.1.2. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 

convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

6.10 Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do 

menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento 

diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.10.1 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 

concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 

urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

6.10.2 O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da 

fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do 

prazo da fase recursal. 

6.10.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666, de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

6.11 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 

interessados e lavrada em ata. 

7. DA SESSÃO PÚBLICA E DOS PROCEDIMENTOS JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS 

7.1  No dia, hora e local designados nesta Tomada de Preços, a CPL/TRT 19ª, em sessão 
pública, receberá, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme 
estabelecido no item 2.2 deste Edital. 
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7.2 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária. Não serão permitidos adendos ou 
esclarecimentos sobre as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente 
da Habilitação e/ou da Proposta, exceto para fins de esclarecer ou complementar o 
processo, nos termos do artigo 43, § 3°, da Lei n°8.666/93. 

7.3 As propostas das empresas habilitadas serão abertas e rubricadas pelos presentes, 
podendo a CPL/TRT 19ª, julgá-las na mesma Sessão, ou, a seu critério, suspender a 
reunião. 

7.4  Ocorrendo à hipótese de suspensão da reunião sem o julgamento e classificação das 
propostas, a CPL/TRT 19ª, reunir-se-á, posterior e oportunamente, para a realização desta 
tarefa. 

7.5 Da reunião para recebimento, abertura e julgamento das propostas, será lavrada ata 
circunstanciada que mencionará todas as licitantes que participam do certame, as 
reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao 
julgamento desta licitação, devendo a ata ser assinada pelos membros da CPL/TRT 19ª, e 
por todos os licitantes presentes e legalmente representadas. 

7.6 Somente serão consideradas ultrapassadas as fases da licitação, na ocorrência das 
seguintes situações: 

7.6.1  Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os 
licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 

7.6.2 Se transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de 
recurso; ou 

7.6.3 Se dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso 
interposto. 

7.7 O resultado de julgamento final da Licitação será comunicado na mesma sessão ou 
posteriormente através de notificação aos interessados, podendo ser também divulgado 
na página do TRT 19ª Região na Internet: www.trt19.jus.br e/ou publicado no Diário Oficial 
da União. 

8  DA ADJUDICAÇÃO  

8.1 Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o objeto desta Tomada de 
Preços será adjudicado à licitante vencedora, depois de decididos os recursos, quando houver, 
sujeito à homologação pela autoridade competente do TRT da 19ª Região. 

9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO 

9.1 É facultado a qualquer cidadão ou licitante impugnar, por escrito, os termos da Tomada de 
Preços por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/1993, nos prazos a seguir: 

9.1.1 Por qualquer cidadão em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
sessão pública de abertura dos envelopes; 

9.1.2 Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para a sessão 
pública de abertura dos envelopes. 

9.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a Administração 
do TRT da 19ª Região, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso, os seguintes signatários: 
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9.2.1 Qualquer cidadão que não o fizer até quinto dia útil que anteceder à data 
marcada para a sessão pública de abertura dos envelopes; 

9.2.2 O licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada 
para a sessão pública de abertura dos envelopes. 

9.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar desta 
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

9.4 A impugnação interposta poderá ser feita por e-mail CPL@trt19.jus.br ou protocolizada na 
Coordenadoria de Licitações do TRT da 19ª Região, situada à Avenida da Paz, 2076, 6º 
andar, Centro, Maceió, Alagoas, , das 8h00 às 15:30h, em dias úteis. 

9.5 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 
interessados pelo prazo legal necessário à interposição de recursos. 

9.6 É admissível recurso em qualquer fase da licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de intimação do ato, de acordo com os preceitos previstos no artigo 109 da 
Lei n.° 8.666/93, tais como da publicação da decisão da CPL no DOU ou da comunicação, 
por escrito, na própria sessão. 

9.7 Os recursos relativos à habilitação ou inabilitação dos licitantes e ao julgamento das 
propostas terão efeito suspensivo. 

9.8 Os recursos serão dirigidos à Presidência do TRT 19ª Região, por intermédio da Comissão 
de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
neste prazo, encaminhá-los devidamente informados à Presidente, que decidirá em igual 
prazo. 

9.9 As petições de recurso e de impugnação ao Edital deverão ser apresentadas 
preferencialmente em papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitado ou impresso 
mediante edição eletrônica de textos, contendo, obrigatoriamente, os fundamentos do 
recurso. 

9.10 Não será conhecido o recurso administrativo ou impugnação de Edital cuja petição não 
cumpra os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao cumprimento dos 
prazos. 

9.11 O início da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-á sempre em dias 
úteis e de expediente no TRT 19ª Região. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CONTRATO 
 
10.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Tomada de Preços correrão à conta 
dos recursos assim consignados no Programa de Trabalho: 02.122.0033.4256.0027 (Apreciação 
de Causas na Justiça do Trabalho - Estado de Alagoas) – PTRes 168234 - Natureza de Despesa 
339039 (Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica). 
 
10.2 A licitante vencedora, por sua vez, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para acusar o 
recebimento da Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissão ou apresentação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas. 
 
10.3 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
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contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

10.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado/retirado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

10.3.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

10.3.3 O não comparecimento da Adjudicatária, dentro do prazo fixado para a 

assinatura do termo contratual, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total da respectiva contratação, constante da proposta comercial. 

10.3.4 Até a efetiva assinatura do contrato, poderá ser desclassificada a proposta da 

Adjudicatária, caso o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região venha a ter 

conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

10.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital. 

10.5. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação 

do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo do 

art. 13, II, do Decreto 7.983, de 2013. 

 

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 
constantes do item 15 do Projeto Básico. 
 
12.  DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
 
12.1 O prazo de vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, estando nele 
computado o prazo para início da reforma a partir da data definida em ordem de serviço 
emitida pelo fiscal técnico do contrato, o prazo de execução dos serviços (60 dias corridos), o 
prazo de recebimento provisório (15 dias) e o prazo de recebimento definitivo (90 dias) 
podendo haver prorrogação, excepcionalmente, mediante justificativa do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
13.1. As obrigações da Contratante são as estabelecidas no item 19 do Projeto Básico anexo a 
este Edital. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no item 20 do Projeto Básico anexo a 
este Edital. 

 
15. DO ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. As cláusulas relativas ao acompanhamento, gestão e fiscalização são as estabelecidas no 
item 17 do Projeto Básico anexo a este Edital. 
 
 
16. DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
16.1. As cláusulas relativas subcontratação são as estabelecidas no item 21 do Projeto Básico 
anexo a este Edital. 
 
17. DO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1. As cláusulas relativas a medição para pagamento no item 18 do Projeto Básico, anexo a 
este Edital 

 
18. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
18.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 22 do Projeto Básico, anexo 
a este Edital. 
 
19. DA FORMA DE REAJUSTE 
 
19.1 As regras acerca do reajuste são as estabelecidas no item 23 do Projeto Básico, anexo a 
este Edital. 

20. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
20.1. Os critérios para recebimento do objeto são os estabelecidos no item 16 do Projeto 
Básico, anexo a este Edital. 
 
21. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
21.1. Os critérios para recebimento do objeto são os estabelecidos no item 26 do Projeto 
Básico, anexo a este Edital. 
 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GLOSAS 
 
22.1 As regras acerca do reajuste são as estabelecidas no item 25 do Projeto Básico, anexo a 
este Edital. 
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23.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
23.1 As regras acerca dos acréscimos e supressões são as estabelecidas no item 24 do Projeto 
Básico, anexo a este Edital. 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

24.1 Nenhum pagamento ou indenização será devido às licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentos e propostas relativos ao presente certame. 

24.2 A rubrica aposta nos documentos apresentados não implicará reconhecimento de 
validade e regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua existência física. 

24.3 É facultada à CPL/TRT 19ª Região, em qualquer fase da licitação, caso julgue necessário, 
suspender a sessão, de habilitação ou de classificação e julgamento das propostas, para 
melhor analisar o conteúdo dos envelopes e, posteriormente, proferir sua decisão. 

24.4 De todas as reuniões realizadas serão lavradas Atas que circunstanciarão as principais 
ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos interessados, por estes próprios reduzidas 
a termo, devidamente assinadas pelos membros da CPL/TRT 19ª Região e pelos licitantes 
presentes. 

24.5 Somente poderão promover impugnações, interpor recursos e assinar as atas, no 
decorrer das sessões públicas, os respectivos representantes legais das licitantes, devidamente 
credenciados junto à CPL/TRT 19ª Região. 

24.6 Poderão os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar, 
expressamente, ao prazo recursal, ou desistir do recurso eventualmente interposto. 

24.7 É facultado ao TRT-19ª Região ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento 
licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação por parte da licitante que 
deveria constar originariamente na proposta. 

24.8 É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa 
licitante, sendo que a não observância dessa exigência inabilitará as empresas envolvidas. 

24.9 O resultado desta licitação será comunicado às licitantes em data e local oportunamente 
agendados, mediante convocação para esse fim, ou através da publicação no Diário Oficial da 
União. 

24.10 As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
presente Edital, deverão ser dirigidas, por escrito, em forma de "Pedido de Esclarecimento", ao 
Presidente da CPL/TRT 19ª Região, pelo e-mail:cpl@trt19.jus.br, com antecedência mínima 
de 02 (dois) dias da data limite para o recebimento dos envelopes, podendo ainda ser 
encaminhadas ao seguinte endereço: Avenida da Paz, 2076, Centro, Maceió, Alagoas, ou para 
o fax (82) 2121.8181, em dias úteis, das 08h às 15:30h. 

24.11 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação à presente 
Tomada de Preços encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Coordenadoria de 
Licitações TRT 19ª Região e divulgados também no sítio eletrônico do TRT-19ª  Região, www. 
trt19.jus.br. 

24.12 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente 
aos ora fixados. 

24.13 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar em sua 
documentação endereço, números de telefone, correio eletrônico, bem como o nome da 
pessoa indicada para contatos. 
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24.14 A participação nesta licitação implica a plena aceitação dos termos e condições deste 
Edital e seus anexos bem como das normas administrativas vigentes. 

24.15 O TRT reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo 
em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes o 
direito de indenizações, exceto quanto ao caso previsto no parágrafo único do art. 59 da citada 
lei. 

24.16 A licitante vencedora será regularmente convocada para assinar o termo de contrato no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis e nas condições estabelecidas neste Edital, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

24.17 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela Administração. 
 
24.18. A empresa Contratada deverá atender as exigências contidas neste edital e seus anexos, 
bem como prestar durante a execução dos serviços, toda assistência técnica-administrativa, 
mantendo também no local dos serviços, todo equipamento e materiais necessários a uma 
execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos 
estabelecidos. 
 
24.19. Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas e 
de segurança e medicina do trabalho, vigentes para trabalhos desta natureza, utilizando-se de 
equipamentos e ferramentas adequados. 
 
24.20 As Especificações, o Memorial Descritivo, os projetos especializados e seus respectivos 
detalhes e as instruções da licitação, anexos ao presente Projeto Básico, ficarão fazendo parte 
integrante do contrato. 
 

24.21 - Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

ANEXO I - Projeto Básico; 

ANEXO II–A – Projetos de Engenharia e Arquitetura; 

ANEXO II–B – Memorial descritivo/Especificações Técnicas; 

ANEXO II–C – Planilha Orçamentária; 

ANEXO II–D – Composição do BDI de Referência; 

ANEXO II–E – Composição dos Encargos Sociais; 

ANEXO II–F – Composição dos Preços Unitários; 

ANEXO II–G – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro; 

ANEXO II– H – Curva ABC de Insumos e Serviços; 

ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Vistoria; 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Conhecimento para a Execução do Objeto; 

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Inexistencia de Fato impeditivo;  

ANEXO VII- Modelo de Declaração de Não Emprega Menor; 

ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo na forma da Resolução CNJ 
Nº 07/2005, alterada pela Resolução nº 229/2016; 
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ANEXO IX – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME E/OU EPP; 

ANEXO X – Modelo De Declaração de opção da sistematica de recolhimento das Contribuições 
Previdenciarias; 

ANEXO XI – Planilha de Dados para Pagamento   

ANEXO XII- Minuta de Contrato. 

24.22 Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitação do 
TRT-19a Região, no endereço alhures mencionado, no horário das 08h às 17h, de segunda a 
quinta-feira e das 08h às 14h nas sextas-feira, ou pelo telefone (82) 2121.8182, fax (82) 
2121.8181, e-mail: cpl@trt19.jus.br. 

24.23 Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Estado de Alagoas (Justiça Federal), para dirimir 
quaisquer questões oriundas desta licitação, por mais privilegiado que outro possa parecer. 

 

Maceíó, 13 de maio de 2022. 
 
 

Flávia Caroline Fonseca Amorim 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
Membros:  
 
Neivaldo Tenório de Lima 
 
 
 Valter Melo da Silva 
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ANEXO – I 

PROJETO BÁSICO 

1 – OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, mediante execução 
indireta por meio do regime de empreitada por preço global, de serviço de reforma da 
Escola Judicial do TRT da 19ª Região, conforme especificações técnicas e documentos 
técnicos deste Projeto Básico e demais anexos do edital, a saber: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
Valor total 

(R$) 

1 

Serviço de engenharia de reforma da Escola Judicial – 
EJUD XIX com fornecimento de materiais e mão–de–
obra não exclusiva, mediante execução indireta por 
preço global. 

CATSERV 1619 aproximado. 

Serviço 01 441.796,69 

Valor total 01 unidade 441.796,69 

 

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1 – A justificativa se deve pelo fato da necessidade de adequação das instalações 
existentes em virtude do projeto elaborado pelo corpo de engenheiros da CMP e que foi 
aprovado pela Comissão Interdisciplinar de Espaços do TRT de Alagoas, bem como pela 
Direção da Escola Judicial, considerando–se, de igual maneira, a natureza objeto da 
reforma, o público interno e externo, bem como os eventos realizados: cursos de 
formação inicial e continuada, congressos, seminários, palestras etc. 

2.2 – Além disso, é importante realizar essa reforma porque o corpo de engenheiros da 
CMP constatou a premente necessidade de substituição de toda a cobertura do prédio, 
tendo em conta os efeitos deletérios da maresia, além de reparar as ferragens da estrutura 
e do layout, consoante projeto arquitetônico aprovado. 

2.3 – É que se constatou que a parte superior (telhado) do edifício do Anexo–I se 
deteriorou, além de que o contrato com a empresa de engenharia anterior, constante no 
Proad nº. 4599/2018 foi rescindido por inércia da contratada. Logo, a ausência de um 
serviço preventivo causado unicamente pela contratada resultou nessa demanda que, por 
conta disso, se faz mister a presente licitação. 

2.4 – Além disso, a reforma da EJUD XIX contemplará todas as adequações de 
acessibilidade decorrentes de norma de acessibilidade, além da NBR 9050:2020. 

2.5 – Pontue–se que a referida obra contemplará as necessidades existentes para essa 
demanda constantes neste Projeto Básico e seus anexos. 

2.6 – A sua contratação ocorrerá nos termos da legislação de regência à espécie. 

2.7 – Ressalte–se que essa contratação está alinhada ao objetivo estratégico institucional 
do TRT19ª de 2021/2026: “promover o trabalho decente e a sustentabilidade”. 

2.8 – Registre–se o estudo técnico preliminar em anexo está acompanhado do Quadro de 
Pesquisa de Preços (QPP), tudo em obediência ao Ato nº. 71/2017 e legislação de regência 
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à espécie. 

2.9 – Por fim, esta comissão destaca que há orçamento suficiente para essa contratação no 
Código 3304 do PAC da CMP para 2022. 

3 – CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 
 

3.1 – A reforma da Escola Judicial do TRT19ª compreenderá a realização dos seguintes 
serviços: 

a) Remoções, desmontagens e demolições; 

b) Paredes e painéis; 

c) Pintura; 

d) Esquadrias; 

e) Instalações elétricas; 

f) Rede estruturada; 

g) Refrigeração; 

h) Estrutura metálica; 

i) Telha termo acústica; 

j) Forro. 

3.2 – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas 
definidas nos cadernos técnicos e demais anexos que fazem parte deste Projeto Básico. 

4 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

4.1 – A presente contratação deverá obedecer ao disposto na Resolução CNJ nº. 400, de 

16/06/2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder 
Judiciário, bem como nos parâmetros estabelecidos no Guia de Contratações Sustentáveis 

da Justiça do Trabalho, 3ª Edição, atualizada conforme a Resolução CSJT nº. 310, de 24 de 

setembro de 2021.  

4.2 –  A fim de atendimento da Resolução nº 310 do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, de 24.09.2021, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente 
no que tange a obras e serviços de engenharia, acessibilidade, gerenciamento de resíduos 
da construção civil e nos resíduos em que se aplique a logística reversa, bem como demais 
requisitos do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, anexo à resolução 
citada. 

4.3 –  De acordo com o art. 4° do Decreto nº 7.746/2012, cabe observar os seguintes 
requisitos para a contratação pretendida: 

4.3.1 – Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

4.3.2 – Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local; 

4.3.3 – Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

4.3.4 – Maior geração de empregos, preferencialmente, com mão de obra local; 

4.3.5 – Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
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4.3.6 – Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

4.3.7 – Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos 
serviços e nas obras; e 

4.3.8 – Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros 
originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. 

5 – DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

5.1 – Os procedimentos de execução, planilhas de preços, composições unitárias de preço, 
BDI, curva ABC, cronograma físico financeiro e demais informações necessárias à 
elaboração das propostas estão contidas no ANEXO II–A a H. 

6 – FORMA E LOCAL DA EXECUÇÃO 

6.1 – O objeto contratado será realizado mediante execução, na forma indireta, sob o 
regime de empreitada por preço global. 

6.2 – Local de execução dos serviços: 

LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Quant. UNIDADE LOCAL 

1 Anexo – I – Escola Judicial (EJUD – XIX) Maceió 

6.3 – Modelo de execução do objeto: 

6.3.1.1 – Os serviços relativos ao contrato deverão ser iniciados no prazo de até 07 
(sete) dias a contar da data citada na Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o 
cronograma físico–financeiro em anexo neste Projeto Básico. 

6.3.1.2 – Os métodos, rotinas de execução dos trabalhos, etapas, tecnologias 
empregadas, bem como deveres e disciplinas exigidos, estão determinados no 
Cronograma e Especificações Técnicas. 

6.3.1.3 – Após emissão da Ordem de Serviço, ocorrerá reunião inicial preparatória, 
com representantes da Contratada, Fiscais nomeados e representantes da CMP 
onde serão executados os trabalhos. Nessa reunião a contratada é orientada sobre 
as rotinas, procedimentos e particularidades do serviço dentro das dependências 
do TRT19ª. 

6.3.1.4 – A qualidade exigida para o recebimento está definida nas Especificações 
Técnicas no Anexo II-B. 

6.3.1.5 – Se houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não 
se mostrasse possível antes da Contratação, deverá a Contratante apresentar o 
pleito por meio de ofício (ou outro documento formal) à Fiscalização, que avaliará 
e executará os procedimentos cabíveis. 

6.3.1.6 – As ordens e solicitações emitidas pela Fiscalização, que representará 
tecnicamente a Contratante durante a execução dos serviços, serão sempre 
através de ofícios ou anotações no Diário de Obras. 

6.3.1.7 – A autorização de subcontratação de parte do objeto é definida em item 
específico que trata da SUBCONTRATAÇÃO deste Projeto Básico. 
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6.3.1.8 – Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo as 
suas substituições quando necessário a seu encargo exclusivamente. 

6.4 – A execução do contrato seguirá o cronograma no ANEXO II-G 

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

7.1 – A reforma foi orçada em R$  441.796,69 (Quatrocentos e quarenta e um 
mil, setecentos e noventa e seis reais, e sessenta e nove centavos), conforme 
levantamentos de quantidade de materiais e serviço obtidos a partir do conteúdo dos 
elementos técnicos constantes dos projetos e consignados na Planilha Orçamentária, 
ANEXO II-C. 

7.2 – Diante da sistemática vigente, em que a utilização do regime da desoneração da 
folha de pagamento é facultativa, foi providenciada a elaboração de dois orçamentos 
referenciais para preservar a economicidade desta contratação, um na atual condição 
desonerada (exclusão de qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão da CPRB 
no BDI, à alíquota de 4,5%) e outro na condição sem desoneração (aplicação da 
contribuição previdenciária sobre os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da 
CPRB do BDI de referência). 

A opção sem desoneração da folha de pagamento foi adotada por ser a mais vantajosa 
para a Administração, conforme simulação apresentada abaixo. 

REGIME 
PREVIDENCIÁRIO 

CUSTOS DIRETOS BDI  VALOR 
TOTAL Aplica BDI Padrão Aplica BDI Reduzido Padrão Reduzido 

Com desoneração 254.297,84 100.031,50 29,07% 20,93% 449.132,21 

Sem desoneração 265.745,07 100.031,50 22,88% 15,28% 441.796,69 

 

7.3 – Metodologia para elaboração do orçamento de referência 

7.3.1 – As composições de custo unitário dos serviços e os custos dos insumos 
foram obtidas na data base do mês de dezembro/2021 nas seguintes fontes na 
seguinte ordem de prioridade: 

a) SINAPI (base de Alagoas); 

b) ORSE (base de Sergipe) ou de outro reconhecido órgão federal ou 
estadual; 

c) SBC (base de Alagoas) ou outra base de referência do setor privado; 

d) Composições elaboradas na Coordenadoria de Manutenção e Projetos - 
TRT19 / outras fontes. Custos dos insumos obtidos por pesquisa de mercado. 

7.3.2 – Os Encargos sociais obtidos pela composição disponibilizada pelo SINAPI, 
base Maceió-AL, e adotados sem a desoneração sobre a folha de pagamento, 
opção mais vantajosa para a Administração. 

7.3.3 – Composição do BDI de referência obtida com base no Acórdão do TCU nº 
2.622/2013 e na legislação vigente. 
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7.3.3.1 – Considerando a inviabilidade técnico-econômica deste Tribunal 
em realizar o parcelamento do objeto da licitação em relação ao 
fornecimento de telha termo acústica (362,00 m²), que representa 27% 
dos custos diretos do orçamento, foi adotada a incidência de taxa de BDI 
reduzida para esse material. 

7.3.3.2 – A inviabilidade técnico-econômica do parcelamento do objeto 
citada se deu por: 

a) dificuldades de recebimento e armazenagem deste material de 
grande volume; 

b) maiores riscos no possível acionamento da garantia para o 
serviço da coberta, visto que o fornecedor do material pode culpar 
o prestador do serviço pelo problema e vice-versa. 

8 – FUNDAMENTO LEGAL 

8.1 – A licitação para esta contratação está fundamentada na Lei nº. 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, com redação dada pela Lei nº. 8.883/94, de 08 de junho de 1994. 

8.2 – Será adotada a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS estabelecida pela 
alínea “b”, do inciso I , do artigo 23 da Lei nº 8.666/93, sobre regime de execução de 
empreitada por preço global, conforme o art. 10 da Lei nº 8.666/93. 

8.2.1 O enquadramento na presente licitação justifica-se com base na descrição 
técnica dos serviços a serem contratados, levando em consideração a viabilidade 
técnica e econômica que estão contidas nos MEMORIAL ANEXO II-A a H deste 
Projeto Básico. 

8.3 – Os serviços a serem contratados enquadram–se nos pressupostos do Decreto n°. 

9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, 
previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

8.4 – A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando–se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

9 – PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1 – O prazo para conclusão do serviço será de 60 (sessenta dias) corridos, 
conforme cronograma físico financeiro (Anexo II–G) constante neste Projeto 
Básico, contados a partir da data definida em ordem de serviço emitida pelo 
fiscal técnico do contrato, e não deverá ultrapassar o limite temporal de 180 
(cento e oitenta dias) corridos. 

10 – PRAZO DE VIGÊNCIA 

10.1 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data última 
assinatura do termo contratual e a data do recebimento definitivo do objeto.  

10.2 O prazo de vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, estando 
nele computado o prazo para início da reforma a partir da data definida em ordem de 
serviço emitida pelo fiscal técnico do contrato, o prazo de execução dos serviços (60 dias 
corridos), o prazo de recebimento provisório (15 dias) e o prazo de recebimento definitivo 
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(90 dias) podendo haver prorrogação, excepcionalmente, mediante justificativa do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 

11 – VISITA TÉCNICA  E DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

11.1 – Recomenda–se com ênfase a Visita Técnica, para que se vistorie a edificação objeto 
licitado, local onde serão realizados os serviços, com a entrega da Declaração de Vistoria 
(ANEXO IV), que deverá ser assinada por um representante devidamente habilitado da 
Proponente e por um servidor/técnico da Coordenadoria de Manutenção e Projetos 
(CMP), e entregue junto com a documentação de habilitação, conforme art. 30, inciso III 

da Lei Federal nº. 8.666/93, sob pena de não atendimento às condições de habilitação e 
desclassificação do certame. 

11.2 – A opção da não realização da vistoria “in loco” sob alegação de dificuldade e 
restrição a competitividade, obrigará a proponente a apresentar na sua proposta 
comercial declaração de que conhece em detalhes as instalações e a situação vigente e 
que não alegará futuramente desconhecer de qualquer detalhe na formação de sua 
proposta comercial, conforme o modelo do Anexo V deste Projeto Básico. 

11.3 – A visita técnica deverá ocorrer até o último dia útil anterior à data da sessão 
inaugural do certame, prazo final para recebimento das propostas, e somente terá 
validade se feita com a presença de, no mínimo, um representante devidamente 
habilitado da Proponente e um servidor/técnico da Coordenadoria de Manutenção e 
Projetos (CMP). 

11.4 – A proponente deverá se dirigir à Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP), 
situada na Av. da Paz, 1194, Centro, CEP 57020-440, Telefone: (82) 2121-8340, entre os 
horários de 08:30 as 15:30, mantendo–se contato com o Engenheiro José Lécio Pedrosa 
Mendes (jose.mendes@trt19.jus.br) ou o Servidor Emanoel Ferdinando da Rocha Júnior 
(emanoel.junior@trt19.jus.br), Coordenador do setor. 

11.5 – A recomendação da realização de vistoria técnica disposta neste Projeto Básico 
coaduna–se com o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que 
por meio do Acórdão nº 727/2009 – Plenário, admitiu a realização de vistoria técnica 
quando a descrição técnica dos serviços não se faz suficientemente clara para determinar 
as grandezas que serão consideradas no objeto a ser contratado e, consequentemente, 
assegurem que o preço ofertado pela licitante seja compatível com as reais necessidades 
do órgão. 

11.6 – A empresa deverá, para tanto, observar as normas legais e àquelas internas do 
Regional relativas às questões sanitárias em face do COVID–19. 

11.7 – Todas as condições locais deverão ser adequadamente observadas nessa visita, 
onde os Licitantes deverão coletar as informações e dados necessários para o correto 
dimensionamento de sua proposta. 

11.8 – Os aspectos que os Licitantes julgarem duvidosos, dando margem à dupla 
interpretação, ou omissos neste Projeto Básico deverão ser apresentados à Contratante, 
por meio de documento escrito, a serem elucidados antes da Licitação. 

11.9 – Os Licitantes deverão realizar pesquisas na região para verificar a disponibilidade de 
materiais, mão de obra, pluviometria, etc. para adequar–se às necessidades locais. 

11.10 – Não caberá qualquer recurso posterior à realização da licitação, baseado em 
desconhecimento ou dados das especificações técnicas e projetos. 
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12 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

12.1 – Habilitação Jurídica: 

12.1.1 – As exigências de habilitação jurídica são as usuais para a generalidade dos 
objetos, conforme disciplinado no edital. 

12.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

12.2.1 – As exigências de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

12.3 – Habilitação Técnica: 

12.3.1 – Qualificação Técnico–Operacional. A licitante deverá apresentar:  

12.3.1.1 Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da empresa, com validade na 
data de recebimento dos documentos de habilitação. 

12.3.1.2 Atestado de capacidade técnica que comprove que a licitante 
tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresas privadas, serviços relativos a: 

• Obra e/ou reforma de prédio público ou comercial com no 
mínimo 100 m² (cem metros quadrados) de área construída.  

12.3.1.3 O objetivo deste item é comprovar a experiência da licitante 
com serviço de porte semelhante. Por esse motivo, não será permitida a 
soma de atestados para atingir o quantitativo definido.    

12.3.2 – Qualificação Técnico–Profissional. A licitante deverá apresentar: 

12.3.2.1 – Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA ou 
CAU, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado 
(Engenheiro Civil, Arquiteto, ou outra formação desde que comprovada 
pela licitante a habilitação para responsabilidade técnica do serviço 
contratado), com vínculo profissional com a licitante, em que fique 
comprovada a sua responsabilidade técnica em: 

• Obra e/ou reforma de prédio público ou comercial.    

12.3.2.2 A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por 
meio de apresentação de cópias das Carteiras de Trabalho (CTPS), ou 
fichas de registro de empregado que comprovem a condição de que 
pertence ao quadro da Contratada, ou contrato social que demonstre a 
condição de sócio do profissional, ou de declaração de contratação 
futura do profissional, com anuência deste, ou, ainda, por meio de 
contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela 
legislação civil comum. 

12.3.2.3 – Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no 
CREA e/ou CAU do responsável técnico que acompanhará a execução 
dos serviços de que trata o objeto, acompanhada de cópia da Carteira 
profissional expedida pelo CREA e/ou CAU que comprove suas 
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atribuições legais. 

12.3.2.3.1 O nome do responsável técnico indicado deverá constar nos 
atestados de responsabilidade técnica apresentados para fins de 
qualificação técnica do proponente. 

12.3.2.3.2 O profissional indicado pela Contratada, para fins de 
comprovação de capacitação técnico-profissional, deverá participar do 
serviço, objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Contratante, conforme determina, em seu art. 30, § 10, a Lei nº. 
8.666/93. 

12.4 – Qualificação Econômico–Financeira: 

12.4.1 – Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor 
estão previstos no edital. 

12.5 – Outros documentos de Habilitação: 

12.5.1 – A documentação complementar a ser apresentada pelos licitantes está 
prevista no Edital. 

13 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

13.1 – A proposta deverá conter: 

a) Razão social completa da licitante e número de inscrição no CNPJ/MF, que serão os mesmos 
constantes da documentação de habilitação e das faturas apresentadas por ocasião dos pagamentos, 
caso seja vencedora do certame;  

b) Indicar conta bancária (banco, agência, número do telefone, fax e o nome dos responsáveis para 
fins de contatos); 

c) Preço global para a execução da obra/reforma, indicado em moeda corrente nacional, até duas 
casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas 
concernentes à mão-de-obra, material, tributos, encargos sociais, BDI, serviços de terceiros, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, 
maquinarias, seguros, licenças, ligações provisórias e demais despesas que se façam necessárias à 
execução completa do objeto ora licitado, conforme Modelo de Proposta Comercial – Anexo – 
III; 

d) Planilha Orçamentária Sintética. O proponente apresentará, na sua 
proposta, planilha de preços conforme Anexo II–C do edital e orçamento 
detalhado fornecido pela Coordenação de Manutenção e Projetos – CMP, 
adotando inclusive as mesmas unidades, quantidades, moeda e 
sistematização de itens e subitens.  

A taxa de BDI reduzido deverá incidir exclusivamente sobre o custo do 
item “8.3 - Telha Termoacústica E = 30 mm, com até 2 águas, (exclusive 
mão de obra e insamento)”. No restantes dos custos deverá incidir a taxa 
de BDI Padrão. 

A apresentação da planilha de preços em desconformidade com o disposto 
nesta alínea e no Anexo II–C implicará na obrigatoriedade de ajustes, 
negado o ajuste pelo proponente a proposta será desclassificada;  

e) Composições de preços unitários que comprovem, item a item, a 
formação dos preços constantes na planilha de preços apresentada, 
conforme Anexo II–F; 
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f) Curva ABC de insumos e serviços, consoante Anexo II–H; 

g) Composição detalhada da taxa de BDI padrão e do BDI reduzido 
praticado em forma de percentual, conforme o modelo constante do  
Anexo II–D; 

h) Planilha contendo a composição detalhada de encargos sociais, 
conforme Anexo II–E; 

i) Prazo de execução do objeto ora licitado de, no máximo, 60 (sessenta) 
dias corridos, a contar da data discriminada como início na Ordem de 
Serviço emitida pela Coordenação de Manutenção e Projetos – CMP do 
Contratante; 

j) Prazo de garantia dos serviços a serem executados, que não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, 
conforme artigo 618 do Código Civil, contados a partir do recebimento definitivo do objeto deste 
certame. 

k) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para 
a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n.° 8.666/93. 

l) cronograma físico-financeiro de execução (Anexo II–G), considerando–se o 
seguinte: 

l.1) Será elaborado na forma “Gráfico de Gantt” considerando–se o prazo 
de 60 (sessenta) dias corridos, em 2 (duas) etapas de 30 (trinta) dias 
cada; 

l.2) Deverá demonstrar a execução de cada serviço em conformidade com 
a planilha de preços do proponente, explicitando o faturamento. 

m) Todas as planilhas deste item deverão ser entregues também em arquivo 
digital no formato. XLS (EXCEL), em pen drive para fins de agilizar as análises pela 
Comissão e a Coordenação de Manutenção e Projetos – CMP do Tribunal. 

13.2 – O Percentual estimativo do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas apurados à luz da 
realidade da proponente. Em conformidade com a mais recente jurisprudência do TCU, 
externada por meio do Acórdão 2.622/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União, 
de 25 de setembro de 2013. 

13.2.1 – Os percentuais referentes a riscos, lucro bruto, despesas financeiras e 
administração central, são de livre definição por parte da licitante. 

13.2.2 – Caso a licitante NÃO seja optante pela desoneração da folha de pagamento 
prevista na Lei nº. 12.546/2011, deverá apresentar alíquota referente à CPRB igual a 0 
% (zero por cento) em sua planilha de detalhamento do BDI, e ainda, deverá prever em 
seus custos unitários de mão de obra a incidência dos respectivos encargos, sob pena 
de desclassificação da proposta apresentada. 

13.3 - Os percentuais referentes a ISS, PIS, COFINS e CPRB (caso seja optante pela 
desoneração da folha de pagamento), somente serão admitidos em valor diverso do 
indicado por este Tribunal caso a licitante apresente justificativa para tal. 

13.4 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Consignarem preços simbólicos, irrisórios, excessivos ou manifestamente 
inexequíveis. 

b) Sejam omissas, vagas, imprecisas ou que apresentem irregularidade capaz de 
dificultar o julgamento pelo Comissão Permanente de Licitação. 



35 

 

c) Extrapolem os valores de referência descritos no item 1.1 e item 7.1 deste 
Projeto Básico. 

d) Apresentarem custos unitários (excluído o BDI) que ultrapassarem em 10% 
(dez por cento) os constantes na planilha orçamentária elaborada pelo Tribunal 
discriminados no Anexo II–G.  

e) Forem manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas cujo preço 
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

e.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pela administração; 

e.2) valor orçado pela administração.. 

f) Não atendam as demais exigências previstas no Edital. 

13.5 – A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos. Assim, erros, equívocos e 
omissões existentes na formulação da proposta, ou quaisquer tributos, despesas e custos 
diretos ou indiretos omitidos ou incorretamente cotados, serão de inteira 
responsabilidade da licitante, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer 
título e nem lhe cabendo, em caso de classificação, e em função daqueles, eximir–se da 
execução do objeto, devendo os respectivos serviços serem fornecidos ao TRT19ª Região 
sem ônus adicionais. 

13.6 – Na formação do preço das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos 
unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência 
previstos na planilha orçamentária de referência (Anexo II-G), desde que o preço global 
orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro da proposta 
fiquem iguais ou abaixo aos valores de referência da administração pública. 

13.7 – Erros materiais de valores serão corrigidos em função da manutenção da proposta 
global em consonância com os limites dos valores de referência definidos no item 7.1, e 
planilhas de preços deste Projeto Básico. 

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

13.9 – Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 
forma do §3° do artigo 43 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1 – Para julgamento da proposta, será considerada vencedora aquela que, estando 
de acordo com as condições estabelecidas no edital,  ofertar o MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

14.2 – A utilização do critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL está sendo 
escolhida oportunamente para viabilizar o adequado gerenciamento dos 
fornecimentos de materiais e da prestação do serviço e evitar o desperdício de 
recursos, afastando, assim, riscos de eventuais prejuízos à administração e/ou de 
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comprometimento da qualidade do produto final a ser entregue. 

15 – GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

15.1 – O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 
da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) 
dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato. 

15.2 – No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 
do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.  

15.2.1 – A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

15.2.2 – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 
1993.  

15.3 – A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 
um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo 
VII F da IN SEGES/MP nº 5/2017.  

15.4 – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

15.4.1 – prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

15.4.2 – prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato;  

15.4.3 – multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA; e  

15.4.4 – obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 
com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.  

15.5 – A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.  

15.6 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

15.7 – Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

15.8 – No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

15.9 – No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação.  
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15.10 – Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obrigasse a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.  

15.11 – A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria.  

15.12 – Será considerada extinta a garantia:  

15.12.1 – 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 CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

15.12.2 – no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 
será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea 
"h2"do item 3.1 do Anexo VIIF da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

15.13 – O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

15.14 – A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, 
na forma prevista no neste Edital e no Contrato. 

16 – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO SERVIÇO 
 

16.1 – O serviço contratado será recebido e aceito na forma do que dispõe o art. 
73 da Lei Federal nº. 8.666/93, e dar–se–á da seguinte forma: 

16.1.1 – PROVISORIAMENTE, pelo Fiscal Técnico do Contrato, mediante 
provocação formal da CONTRATADA, após finalização do serviço contratado, 
dentro do prazo de até 15 (quinze) dias; 

16.1.2 – DEFINITIVAMENTE, por Comissão a ser designada pela Autoridade 
competente, dentro do prazo de até 90 (noventa) dias contados a partir da data de 
recebimento provisório, e/ou após comprovação de sua perfeita execução, 
cumprindo–se todas as condições estabelecidas neste instrumento. 

16.2 – Em face de descumprimento das condições e especificações estabelecidas na 
presente contratação e/ou havendo quaisquer pendências, a Fiscalização convocará a 
CONTRATADA para realizar os reparos necessários. 

16.3 – A emissão da Nota Fiscal/Fatura, em relação a cada etapa de execução prevista no 
cronograma físico–financeiro, deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo 
da respectiva etapa, nos termos abaixo: 

16.3.1 – Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico–Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 
detalhada; 

16.3.2 – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico–Financeiro, estiverem 
executados e aprovados em sua totalidade; 

16.3.3 – A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
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comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

16.3.4 – Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 
apresentar comunicação escrita informando o fato à Fiscalização, a qual competirá 
a verificação dos serviços executados, consoante os critérios e especificações 
previstas para fins de recebimento provisório. 

16.3.5 – O recebimento provisório da obra será realizado pelo Fiscal técnico, 
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da 
documentação acima, da seguinte forma: 

16.3.5.1 – A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os 
serviços executados, por meio da fiscalização técnica competente, 
acompanhados dos profissionais encarregados, com a finalidade de 
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

16.3.5.2 – Para efeito de recebimento provisório da obra, ao final do 
último período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o 
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 

16.3.5.3 – A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório da obra. 

16.3.5.4 – O recebimento provisório da obra também ficará sujeito, 
quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos 
Manuais e Instruções exigíveis, se for o caso. 

16.3.5.5 – A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada 
não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

16.3.6 – No prazo de até 8 (oito) dias corridos a partir do recebimento dos 
documentos da Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar 
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao 
gestor do contrato. 

16.3.7 – Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá–
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

16.3.8 – Será considerado como ocorrido o recebimento provisório da obra com a 
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a 
entrega do último. 

16.3.8.1 – Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 
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anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como 
realizada, consumando–se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 

16.3.9 – Após inspeção minuciosa de todos os serviços executados, será lavrado 
Termo de Recebimento Provisório da obra, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
ambas assinadas pela Fiscalização e pelo preposto da Contratada, relatando as 
eventuais pendências verificadas. 

16.3.10 – No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisório 
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, 
ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes 
diretrizes: 

16.3.10.1 – Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções; 

16.3.10.2 – Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento 
definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e 
documentações apresentadas; e  

16.3.10.3 – Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, 
com o valor exato dimensionado pela fiscalização; 

16.3.10.4 – A equipe nomeada procederá à inspeção minuciosa dos 
serviços executados, eventualmente solicitando à Fiscalização o registro, 
análise e conclusão das ocorrências ocorridas durante o serviço; 

16.3.10.5 – O Gestor do Contrato ou a equipe nomeada realizará a análise 
dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
Contratada, por escrito, as respectivas correções; 

16.3.10.6 – Não restando pendências, o Gestor ou a equipe nomeada 
emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra com os serviços 
contratados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

16.3.10.7 – O gestor comunicará a empresa para que emita a Nota Fiscal 
ou Fatura, com o valor exato dimensionado. 

16.3.10.8 – O prazo para o recebimento definitivo não poderá ser 
superior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da entrega da obra. 

16.3.10.9 – Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 
anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar–se–á como 
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento, inteligência do art. 73, § 3º da Lei nº. 8.666/93. 

16.3.11 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor. 

16.3.12 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
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desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, 
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

16.3.13 – Qualquer correção que seja de responsabilidade da Contratada, antes ou 
depois do Recebimento Definitivo, implicará na obrigação de correção de 
quaisquer outros serviços que, em decorrência desta ou do defeito original, se 
tornem necessários. 

17 – ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

17.1 – A fiscalização será realizada por representantes da Administração, denominados 
Fiscais de Contrato (fiscal técnico e fiscal administrativo) e Gestor de contrato, conforme 
ato 71/2017 -TRT19.  

17.2 – Poderá ser autorizada a contratação de pessoa física ou jurídica para assistir e 
subsidiar o Fiscal de Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93.  

17.3 – Ausentes o Fiscal titular e seu substituto, atuará o Gestor, ou seu substituto legal.  

17.4 –  Compete ao Gestor do Contrato, em consonância com o art. 46 do ato 71/2017 - 
TRT19:  

17.4.1 – manter controle da atuação do Fiscal; 

17.4.2 – controlar as despesas vinculadas à sua área de atuação através das 
informações prestadas pelos fiscais, devendo, quando possível, elaborar 
demonstrativos que forneçam as projeções para o exercício, podendo ser auxiliado 
pela Secretaria de Orçamento e Finanças, quanto às informações orçamentárias e 
financeiras;  

17.4.3 – opinar, quando consultado pela Secretaria de Administração, com a 
antecedência devida, quanto à renovação contratual, observando a conveniência, 
qualidade técnica do objeto contratado e necessidade de ajustes em projeto, 
serviço, supressões ou acréscimos quantitativos e qualitativos ao contrato, 
acompanhado das devidas justificativas, ouvido o Fiscal quando necessário;  

17.4.4 – implementar medidas que possibilitem uma melhor condução dos 
trabalhos desenvolvidos pela unidade, visando à racionalização e redução de 
despesas;  

17.4.5 – solicitar ao Ordenador de Despesa autorização para acréscimo de gasto 
quando o valor empenhado for insuficiente para a contratação;  

17.4.6 – cobrar e acompanhar o fiscal do contrato quanto ao cumprimento dos 
prazos para planejamento de nova contratação previstos neste Ato, sob pena de 
responsabilidade por eventuais atrasos ocorridos.  

17.5 – Compete ao Fiscal do Contrato:  

17.5.1 – Expedir Ordem de Serviço (OS) com a data do início da execução do objeto 
de modernização;  

17.5.2 – Aceitar e registrar, no processo de contratação, o preposto e seu 
substituto indicados pela CONTRATADA, em cumprimento ao disposto no art. 68 da 
Lei n. 8.666/93;  

17.5.3 – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;  
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17.5.4 – Anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e informando ao Gestor de Contrato aqueles que dependam de 
providências para sua regularização;  

17.5.5 – Instruir o processo objetivamente, de modo formal e na ordem 
cronológica dos fatos, propiciando aos agentes da Contratante tomadas de 
decisões, pareceres e outros atos concernentes a Administração Pública; 

17.5.6 – Comunicar a CONTRATADA, mediante correspondência juntada aos autos 
com a devida comprovação de recebimento, eventuais irregularidades na execução 
do contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;  

17.5.7 – Comunicar a CONTRATADA os danos causados por seus empregados, 
requerendo as providencias reparadoras;  

17.5.8 – Exigir da CONTRATADA a organização e atualização de um sistema de 
controle sobre as vistorias e manutenções realizadas;  

17.5.9 – Comunicar formalmente ao Gestor de Contrato o descumprimento pela 
CONTRATADA das exigências legais e contratuais;  

17.5.10 – Receber a Nota Fiscal, confrontar os preços e quantidades nela 
constantes com os estabelecidos no contrato, atestá-la, juntá-la aos autos do 
processo administrativo, encaminhando-o, em seguida, à Secretaria de Orçamento 
e Finanças para que seja efetuado o pagamento, observada a regularidade fiscal, 
juntando as respectivas certidões;  

17.5.11 – Manter controle do saldo de empenho do contrato sob sua fiscalização, 
comunicando ao Gestor, em tempo hábil, a informação acerca da necessidade de 
reforço, caso necessário, em eventuais situações como, por exemplo, ocorrências 
de força maior que desobriguem a CONTRATADA de arcar com os custos;  

17.5.12 – Certificar a existência ou não de pendências em relação às obrigações 
contratuais quando do encerramento do contrato;  

17.5.13 – Compete ao fiscal administrativo o acompanhamento e controle da 
garantia contratual (art. 54 do ato 71/2017).  

17.6 – São obrigações do Fiscal do Contrato: 

17.6.1 – Ter total conhecimento do Projeto, do teor do contrato e suas cláusulas, 
bem como das leis e normas nele referenciadas;  

17.6.2 – Conhecer as obrigações da CONTRATADA em reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados;  

17.6.3 – Conhecer as responsabilidades da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;  

17.6.4 – Estar ciente da responsabilidade da CONTRATADA pelas obrigações 
tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato;  

17.6.5 – Solicitar de seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas 
convenientes, decisões e providências que ultrapassem a sua competência;  
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17.6.6 – Zelar pelo bom relacionamento com a CONTRATADA, mantendo um 
comportamento ético, probo e cortês;  

17.6.7 – Conferir os dados das Notas Fiscais ou documentos equivalentes antes de 
atestá-las, promovendo as correções devidas;  

17.6.8 – Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 
materiais de reposição, destinados à execução do Objeto contratado, 
principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;  

17.6.9 – Formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA ou seu 
preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 
bilaterais;  

17.6.10 – Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo 
sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;  

17.6.11 – Observar rigorosamente os Princípios legais e éticos em todos os atos 
inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 
atividades; 

17.6.12 – Indicar a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor 
dos serviços, decorrente de glosas que porventura vierem a ocorrer, em despacho 
no processo , observado o contrato;  

17.6.13 – Sugerir à Autoridade competente (Ordenador de Despesa) a aplicação de 
penalidades à CONTRATADA quando constatado o descumprimento das obrigações 
assumidas, indicando as ocorrências de acordo com os termos contratuais;  

17.6.14 – Registrar as ocorrências e emitir documento com com fins de aplicação 
ou não de sanção;  

17.6.15 – Verificar se a Nota de Empenho e os comprovantes de pagamento foram 
juntados aos respectivos processos;  

17.6.16 – Reportar-se, sempre, ao preposto da CONTRATADA, evitando dar ordens 
diretamente aos empregados desta;  

17.6.17 – Fixar prazo em qualquer comunicação que fizer à CONTRATADA sobre 
problemas na execução do contrato, para que esta possa apresentar sua defesa 
prévia, em observância ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla 
Defesa, que deverá ser respeitado em todas as fases do processo de contratação;  

17.6.18 – Observar a ocorrência de subcontratação, quando não permitida ou, 
quando permitida, atentar para seus limites e condições;  

17.7 – A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da Fiscalização, não fará cessar nem 
diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Projeto Básico, nem por quaisquer danos ou irregularidades 
constatadas a posterior.  

17.8 – A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-á pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
art. 54 da Lei n. 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 

18 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

18.1 – Para efeito de pagamento somente serão considerados os serviços e obras 
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efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização.  

18.2 – Consideram-se serviços executados aqueles que estiverem rigorosamente 
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificações aprovadas pelo contratante.  

18.3 – A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos, elaborados 
pelo contratado, onde estarão registrados os levantamentos, cálculos, fotografias e 
gráficos necessários à discriminação e determinação e comprovação das quantidades dos 
serviços efetivamente executados.  

18.4 – A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição 
respeitarão, rigorosamente, as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive 
critérios de medição e pagamento.  

18.5 – Critérios de medição: 

18.5.1 – As medições serão realizadas ao final de execução de cada etapa 
contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro. 
Entendendo-se por Etapa – cada uma das partes em que se divide o 
fornecimento do bem, execução da obra ou prestação do serviço, em relação 
aos prazos ou cronogramas contratuais.  

18.5.2 – Não é o tempo transcorrido que habilitará a Contratada a medir, mas 
somente a conclusão efetiva de todos os serviços da etapa. A diferença do 
tempo de execução da etapa para trinta dias corridos indicará atraso ou 
adiantamento de execução.  

18.5.3 – Os percentuais de serviços realizados haverão de ser comprovados 
por levantamentos com memória de cálculo e mapas de medição.  

18.5.4 – Não serão aceitos como percentuais realizados a mera existência de 
materiais no canteiro mas tão somente a execução efetiva dos serviços ou de 
suas frações.  

18.5.5 – A Contratada deverá solicitar à fiscalização que realize visita à obra 
para aferir a medição com antecedência mínima de três dias úteis. Caso 
aprovada a conclusão da etapa, o dia da visita à obra será considerado a data 
de sua conclusão.  

18.5.5.1 – No caso da visita da fiscalização ser realizada após o prazo de 
três dias úteis a contar da data de solicitação da Contratada e a conclusão 
da etapa ser aprovada pela fiscalização, o terceiro dia útil após a 
solicitação da Contratada será considerado como a data de sua conclusão.  

18.5.6 –  A Contratante terá o prazo máximo de dez (10) dias úteis, contados 
a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo 
ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para 
avaliar a conformidade dos serviços executados. 

18.5.7 – A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 
definitiva dos serviços executados.  
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18.5.8 – Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor 
da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de 
serviços e de memória de cálculo detalhada. 

19 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

19.1 – As obrigações da contratante são as seguintes: 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos 
serviços, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da 
CONTRATADA às dependências do Tribunal, desde que devidamente 
identificados; 

b) Designar Gestor e Fiscais do Contrato com capacidade e condições 
para avaliar, acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços 
prestados pela CONTRATADA; 

c) Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias; 

d) Rejeitar a prestação os serviços que não atendam aos requisitos 
constantes das especificações constantes do projeto básico e seus anexos; 

e) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecidos, segundo as 
disposições do cronograma físico-financeiro; 

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por Representante da 
Administração, especificamente designado, que atestará as Notas Fiscais 
para fins de pagamento, comprovado a prestação de serviços de forma 
correta; 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela contratada; 

h) Aplicar as sanções administrativas nos casos de inadimplemento da 
execução contratual; 

20 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

20.1 Legislação, Normas e Regulamentos  

20.1.1 A Contratada será responsável pela observância das leis, 
decretos, regulamentos (inclusive regulamentos do TRT da 19ª 
Região e concessionárias de serviços públicos), portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores;  

20.1.2 Manter, durante a execução contratual as mesmas 
características e condições de habilitação apresentadas durante o 
processo licitatório;  

20.1.3 Antes de iniciar a execução dos serviços e obras, a Contratada 
deverá: providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotações de 
Responsabilidade Técnica - ART's e/ou RRT's referentes ao objeto do 
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contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77 
inclusive dos subcontratados;  

20.1.4 Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao 
objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da 
execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto 
Federal n.° 356/91;  

20.1.5 Apresentar à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
TRABALHO E EMPREGO, antes do início dos trabalhos, as 
informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, 
bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a 
Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e 
modificações posteriores;  

20.1.6 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as 
disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em 
vigor (a exemplo da convenção coletiva dos trabalhadores da 
construção civil de Alagoas), particularmente no que se refere ao 
pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;  

20.1.7 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no 
trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de 
Encargos, na condição de única responsável por acidentes e danos 
que, eventualmente, cause às pessoas físicas ou jurídicas, direta ou 
indiretamente, envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;  

20.1.8 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do 
contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

20.1.9 Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 
previdenciários concernentes à execução dos serviços;  

20.1.10 Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de 
nacionalização do trabalho;  

20.1.11 Responder por quaisquer acidentes em que sejam vítimas seus 
empregados, ou mesmo terceiros, quando prestando serviços para a 
CONTRATADA neste TRT19;  

20.1.12 Acatar, cumprir e fazer cumprir, as disposições contidas na 
legislação específica do trabalho;  

20.1.13 Obter, se necessário, junto a Prefeitura Municipal da cidade 
onde se localiza a Varas do Trabalho objeto deste certame, os alvarás 
de construção e ampliação, fazendo constar os acréscimos de áreas 
respectivos a cada uma das ampliações, bem como o Habite-se no 
final dos serviços.  

20.1.14 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 
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20.2 Da Fidelidade dos Serviços e/ou Obra ao Projeto  

20.2.1 A Contratada deverá executar os serviços e/ou obra em 
conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais 
elementos de projeto, bem como com as informações e instruções 
contidas no caderno de Especificações Técnicas;  

20.2.2 Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente 
estudados pela Contratada, antes e durante a execução dos serviços e 
obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 
incoerência, falha ou omissão que for constatada;  

20.2.3 Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto 
fornecido pelo Contratante será efetivado pela Contratada sem a 
prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as 
disposições e condições estabelecidas no contrato;  

20.2.4 Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a 
execução dos serviços e obras serão documentadas pela Contratada, 
que registrará as revisões e complementações dos elementos 
integrantes do projeto, incluindo os desenhos como construído ("as 
built");  

20.2.5 A Contratada submeterá previamente à aprovação da 
Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, 
serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e 
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua 
equivalência, de conformidade com os requisitos e condições 
estabelecidas no caderno de Especificações Técnicas;  

20.2.6 A substituição de qualquer material ou equipamento 
especificado exigirá a rigorosa comprovação da equivalência 
qualitativa e quantitativa e aprovação do fiscal de obra.  

20.3 Segurança e Saúde no Trabalho  

20.3.1 Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à 
Fiscalização as medidas de segurança a serem adotadas durante a 
execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e 
disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 
Indústria da Construção;  

20.3.2 A Contratada fornecerá aos funcionários todos os 
equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e 
óculos especiais de segurança, protetores faciais, protetores 
auriculares, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de 
segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em 
execução;  

20.3.3 A Contratada manterá organizada, limpas e em bom estado de 
higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de 
circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, 
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos 
e detritos em geral;  
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20.3.4 A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma 
a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, a 
não obstruir portas e saídas de emergência e a não impedir o acesso 
de equipamentos de combate a incêndio;  

20.3.5 Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de 
acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada 
possível, por escrito, todo tipo de acidente que vier a ocorrer durante a 
execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;  

20.3.6 Caberá à Contratada manter no canteiro de serviço 
medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros 
nos casos de acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, 
nos termos da NR 18;  

20.3.7 Caberá à Contratada manter, durante toda a execução dos 
serviços, os seus funcionários fardados, com crachá de identificação e 
munidos dos respectivos EPI’s;  

20.3.8 A contratada realizará treinamento contínuo de programa de 
saúde ocupacional e de combate aos acidentes do trabalho, conforme 
as Normas Regulamentadoras do Trabalho e em sintonia as atividades 
em execução;  

20.3.9 Efetuar a adesão ao Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no 
âmbito da justiça do trabalho, voltado à promoção da saúde do 
trabalhador, à prevenção de acidentes do trabalho e ao fortalecimento 
da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), nos 
termos da Resolução nº. 96, de 23 de março de 2012, do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho;  

20.3.10 Efetuar a adesão ao "Compromisso Nacional para 
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho", firmado entre o Governo 
Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores 
no dia 1º de março de 2012, visando à aplicação e efetividade das 
Diretrizes nele estabelecidas;  

20.3.11 Disponibilizar, no mínimo, 2% das vagas aos egressos do 
sistema carcerário e cumpridores de penas e medidas alternativas, nos 
termos do parágrafo único do art. 20º da Resolução CSJT nº. 70/2010, 
republicada Resolução n. 287/CSJT, de 19 de março de 2021.  

 

20.4 Execução: 

20.4.1 A Contratada deverá:  

a) manter representante responsável técnico pela obra com 
formação profissional devidamente comprovada, anotado no 
CREA ou CAU como um dos responsáveis técnicos pela 
execução da obra, que assuma perante a fiscalização do contrato 
a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação que 
se torne necessária;  

b) submeter à aprovação da Fiscalização, em até 5 (cinco) dias 
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após o início dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias 
ou canteiro de obras compatível com o porte e características do 
objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, 
dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao 
andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e 
instalações para uso da Fiscalização, quando previstos nos anexos 
deste projeto.  

c) providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias 
à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia 
elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de 
consumo até o seu recebimento definitivo;  

d) prover equipe de trabalho de administração local em 
quantidades e qualificações iguais ou superiores ao que foi 
considerado na planilha orçamentária. O descumprimento 
implicará em glosas;  

e) prover a obra de equipamentos e ferramentas em quantidades e 
especificações adequados ao cumprimento do contrato. O 
descumprimento implicará em glosas;  

f) manter, no local dos serviços e obras, instalações, funcionários 
e equipamentos em número, qualificação e especificação 
adequados ao cumprimento do contrato;  

g) providenciar para que os materiais, mão de obra e demais 
suprimentos estejam, em tempo hábil, nos locais de execução, de 
modo a satisfazer às necessidades previstas no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;  

h) alocar os recursos necessários à administração e execução dos 
serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos 
os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o objeto do contrato;  

i) submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização eventuais 
ajustes no cronograma e no plano de execução dos serviços e 
obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos;  

j) submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização, 
registrando no livro de ordem, qualquer modificação nos métodos 
construtivos originalmente previstos no plano de execução dos 
serviços e obras;  

k) executar os ajustes, nos serviços concluídos ou em execução, 
determinados pela Fiscalização;  

l) comunicar, imediatamente, à Fiscalização, e registrar no livro 
de ordem, qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário 
que aconteça no local dos trabalhos;  

m) responder, por escrito, no prazo máximo de dois dias úteis, a 
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao 
contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo TRT 
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da 19ª Região;  

n) submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou 
amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos 
serviços e obras objeto do contrato;  

o) realizar, às suas expensas, através de laboratórios previamente 
aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;  

p) evitar interferências com os logradouros públicos, 
propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do 
local dos serviços e obras, programando adequadamente as 
atividades executivas. As interferências, quando indispensáveis, 
serão precedidas de licenças dos particulares e/ou órgãos públicos 
da área de competência;  

q) retirar, antes do recebimento definitivo da obra, todo pessoal, 
máquinas, equipamentos inclusive as ligações provisórias de 
água, energia e telefone, dando baixa das mesmas nas 
concessionárias correspondentes;  

r) efetuar, às suas expensas, todos os ensaios, testes e demais 
provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto do contrato;  

s) responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o 
material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a 
conclusão dos trabalhos;  

t) acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, 
que serão formuladas por escrito, em duas vias, e entregues 
mediante recibo ou registrada no Livro de Ordem;  

u) retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o 
material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, 
por sua conta, tudo que for impugnado, quer em razão de material 
ou da mão de obra. Os materiais possíveis de reaproveitamento 
serão retirados e acondicionados conforme orientação da 
fiscalização;  

v) sempre que pretender aplicar material ou equipamento 
“similar” na execução da obra, submeter à Contratante, por 
intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, 
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos 
para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o 
não-cumprimento dos prazos previstos no contrato; 

w) responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de 
desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de 
qualquer detalhe relativo à execução do objeto.  

20.5 Responsabilidades e comprometimento sócio ambiental  

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

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

20.5.3 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: 

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

20.5.5 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; 

20.5.6 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; 

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

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

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

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

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

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

20.5.13 A contratada comprometer-se-á com o uso racional da água 
tratada e da energia elétrica.  

20.5.14 A Contratada deverá manter os espaços, materiais, 
equipamentos e demais instalações em condições adequadas para 
evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças e 
demais pragas, evitando principalmente o acúmulo de água parada 
e, consequentemente, a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.  

 

20.6 Responsabilidade, Seguros e Garantias Contratuais  

20.6.1 Após assinatura do contrato e antes da emissão da ordem de 
serviço será realizado seguro contratual em uma das modalidades 
previstas no art. 56 da lei 8.666/93 no valor de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato.  

20.6.2 Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos 
serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e 
segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, 
devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente 
de qualquer pagamento do Contratante.  

20.6.3 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e 
obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de 
suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade 
com a Contratada, que responderá única e integralmente pela 
execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 
subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 
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20.6.4 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de 
eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, 
poderá o Contratante aplicar multa contratual e em última instância 
até efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios 
próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 
Contratada.  

20.6.5 A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer 
perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em 
propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados 
por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, 
bem como os originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, 
devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que 
este seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções 
monetárias e acréscimos de mora.  

20.7 Documentação e Registros – A CONTRATADA deverá:  

20.7.1 Fornecer e manter no local da obra, com fácil acesso à 
fiscalização, O LIVRO de ORDEM (denominado comumente por 
"diário de obras" ou "livro de ocorrências") conforme resolução 
1094/2017 do CONFEA; no livro as partes lançarão, diariamente, os 
eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando for o caso.  

20.7.1.1 O livro de ordem será preferencialmente na forma 
eletrônica, nos termos do § 1º, art. 1º, da Resolução nº. 
1094/2017. 

20.7.2 Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos 
fixados, incluindo o Livro de Ordem (contendo todas as atividades 
desenvolvidas no período correspondente, incluindo todas as 
alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de cada etapa e, 
sempre que o Fiscal do Contrato exigir, entregar pareceres técnicos 
sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execução dos 
projetos e/ou serviços;  

20.7.3 Apresentar ao final de cada etapa, em conjunto com as notas 
fiscais/faturas relativas a cada etapa, a cópia autenticada dos 
comprovantes dos recolhimentos relativos à Seguridade Social, 
referentes ao período de duração da etapa;  

20.7.4 Fornecer, quando solicitado pelo Fiscal do Contrato, cópias 
das notas fiscais dos materiais e equipamentos empregados na obra; 

20.7.5 Entregar ao Fiscal do contrato o original dos ensaios (provas 
de carga e controle tecnológico) eventualmente exigidos;  

20.7.6 Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras 
exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, 
inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;  
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20.7.7 Manter, durante todo o período de execução do contrato, a 
regularidade da empresa e dos profissionais envolvidos na obra 
perante o CREA-AL e/ou CAU-AL;  

20.7.8 Entregar, ao final da obra, os projetos com as modificações 
que eventualmente tenham ocorrido, comumente denominado "as 
built".  

20.7.9 Responsabilizar-se, às suas custas, pela emissão de alvará de 
construção e suas respectivas renovações, caso necessário, Habite-se 
e demais autorizações e licenças necessárias. 

 

21 – SUBCONTRATAÇÃO 
 

21.1 – É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte 
por cento) do valor total do contrato.  

21.1.1 – Com exceção dos serviços incluídos de Administração Local da 
reforma, presente no item 1. Administração da planilha orçamentária 
(Anexo II-C), todos os demais serviços poderão ser subcontratados 
observando o valor máximo permitido. 

21.2 – A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, que 
deverá avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 
necessários para a execução do objeto. 

21.3 – A subcontratada deverá atender aos mesmos requisitos de qualificação 
técnica exigidos para a Contratada neste projeto básico.  

21.4 – A Contratada é responsável pela comprovação da habilitação técnica da 
subcontratada por meio de documentos que deverão ser avaliados pela 
Contratante antes do início do serviço da subcontratada. 

21.5 – A listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente 
apresentada à fiscalização do contrato, mantendo-a atualizada;  

21.6 – A subcontratação dos serviços deverá ser comprovada mediante a seguinte 
documentação: 

a) contrato firmado entre a licitante vencedora e subcontratada, 
acompanhado da comprovação da sua regularidade jurídico-fiscal, técnico-
operacional e profissional. 

b) declaração de que na empresa subcontratada seus empregados, 
prestadores de serviços ou administradores não são cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros, de membros ou juízes vinculados a este 
Tribunal. 

21.5 – Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente 
aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, 
previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 

21.6 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
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integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo–lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 

21.7 – É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento à eventual 
subcontratada, bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta 
contratação. 

22 – PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

22.1 – O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis contados a partir da 
data da apresentação das Notas Fiscais Faturas, considerando–se o Cronograma 
Físico–Financeiro constante deste Projeto Básico, que deverão conter o 
detalhamento dos serviços executados, acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, que constam 
abaixo, a saber:  

1. Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única; 

2. Comprovante de recolhimento do FGTS do mês 
anterior àquele a que se referir. 

3. Comprovante de recolhimento do INSS; 

4. CND – Certidão Negativa de Débitos para com a 
Previdência Social expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

5. CRS – Certificado de Regularidade de Situação do 
FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

6. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais, expedida pela Receita Federal do 
Brasil. 

7. Folha de pagamento de salários; 

8. CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, 
expedida pela Justiça do Trabalho; 

9. Recibo de pagamento, atestando o recebimento de 
salários mensais e adicionais, além de salário–família, 
caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme 
o artigo 464 da CLT, acompanhado de comprovante 
de depósito bancário na conta do trabalhador; 

10. Comprovante de entrega de vale transporte, quando 
for ocaso; 

11. GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social / SEFIP – Sistema 
Empresa de Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social, do mês anterior àquele a que se 
referir; 
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12. Comprovante de pagamento do auxílio alimentação; 

13. Comprovante de recolhimento do IRPF, do mês 
anterior àquele a que se referir, quando houver; 

14. Relação nominal dos empregados, relacionando–os 
aos seus respectivos postos de trabalho, bem como 
as observações e/ou alterações ocorridas no mês a 
que se referir a nota fiscal para o pagamento [férias, 
licenças, substituições (com exceção à substituição 
das férias que não será necessária), etc.]. 

22.1.1 – Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 

1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.2 – A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada 
da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta 
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

22.2.1 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade 
do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas 
no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

22.3 – O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar 
se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e 
essenciais do documento, tais como:  

22.3.1 – o prazo de validade;  

22.3.2 – a data da emissão;  

22.3.3 – os dados do contrato e do órgão contratante;  

22.3.4 – o período de prestação dos serviços;  

22.3.5 – o valor a pagar; e  

22.3.6 – eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

22.4 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 

22.5 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar 
como emitida a ordem bancária para pagamento. 

22.6 – Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta 
ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 
no edital.  
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22.7 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 

22.8 – Previamente à emissão de nota de empenho e a cada 
pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 
29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

22.9 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis 
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos.   

22.10 – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as 
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 
administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

22.11 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

22.12 – Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança 
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

22.13 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 
prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

22.14 – Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a 
contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura 
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 
regularizada. 

22.14.1 – Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo 
quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze 
dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado 
da execução dos serviços objeto do contrato. 

22.14.2 – O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e 
escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os 
casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, 
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
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previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do contrato. 

22.15 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor 
devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias 
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte fórmula: 

( EM = I x N x VP ) 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser 
paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0023014, assim apurado: 

I = 0,0023014 
I = (6/100) 365 
I = (TX/100)/365. 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

23 – FORMA DE REAJUSTE  E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 

23.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contado da 
data de elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços (base – SINAPI). 

23.2 – Na hipótese de reequilíbrio econômico financeiro, o mesmo somente 
poderá ser realizado a contar de 30 (trinta) dias de iniciada a reforma e será 
processado nos termos da legislação de regência à espécie. 

23.2.1 – Não poderá ser suspensa a reforma para se aguardar resultado 
do reequilíbrio econômico e financeiro, devendo a obra seguir o 
cronograma físico–financeiro estabelecido neste Projeto Básico. 

24 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

24.1 – Poderá haver acréscimo ou supressões nos serviços contratados conforme prevê o 
§ 1º do artigo 65 da lei 8.666/93. 

24.2 – As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do 
projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da 
Lei no 8.666, de 1993. 

24.2.1 – No caso de alegação, por parte da CONTRATADA, de falhas ou 
omissões nas peças que compõe o projeto básico, a mesma deverá 
apresentar pedido de análise formal à Fiscalização, incluindo planilha das 



58 

 

alterações orçamentárias, memória de cálculo detalhada, planta com 
marcações dos serviços acrescentados e/ou suprimidos e relatório 
fotográfico. Sendo desconsiderados os pedidos em desconformidade com 
as condições apresentadas. 

24.3 – O preço de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do 
valor correspondente à taxa de BDI de referência e deverá ser considerada a data-base de 
elaboração do orçamento de referência da Administração. 

24.4 – Em caso de aditivos contratuais em que se alterem a quantidade de serviços 
existentes na planilha orçamentária de referência, serão adotados para esses serviços os 
preços unitários contratuais. 

24.4.1 – Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferença percentual 
entre o novo preço de referência e o preço global contratado ocasionados 
pela alteração de quantidades dos serviços não poderá ser reduzida em 
favor da contratada em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária. Portanto, poderão ser realizadas supressões para 
que a diferença percentual citada não seja reduzida. 

24.5 – Em caso de aditivos contratuais em que se incluam serviços novos no contrato, que 
não constaram da planilha orçamentária de referência, os quais estejam estritamente 
relacionados com o objeto da contratação, sejam comprovadamente necessários à 
conclusão da obra e tenham sido autorizados pela administração, deverão ser seguidas as 
determinações a seguir. 

24.5.1 – O preço dos serviços novos será calculado considerando o custo 
de referência e a taxa de BDI de referência especificados no orçamento-
base da licitação, subtraindo desse preço referencial 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 artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013. 

24.5.2 – O preço de referência do novo serviço será obtido com base nos 
sistemas referenciais de custos, considerando a data-base de elaboração 
do orçamento de referência da Administração. 

24.5.3 – Conforme necessário, serão adotados para a inclusão de serviços 
novos no contrato os procedimentos descritos nos itens 24.5.3.1, 24.5.3.2 
e 24.5.3.3, nessa mesma ordem e prioridade. Ou seja, primeiramente, 
deverá ser adotado o procedimento descrito 24.5.3.1, caso não seja 
possível será adotado o descrito em 24.5.3.2 e, por último, o 
procedimento do item 24.5.3.3. 

24.5.3.1 – Inclusão de serviços novos existentes no sistema 
referencial de custo Sinapi: 

1) Será pesquisado o valor do serviço mais apropriado, obtido a partir 
da mediana do Sinapi para a região, extraído do relatório de serviços 
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da data-base de elaboração do orçamento de referência da 
Administração. 

2) Se necessário, serão realizados ajustes nas composições do Sinapi 
para adequar o serviço às particularidades executivas da obra. 

3) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da 
Administração sobre o custo do Sinapi. 

4) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em 
relação ao orçamento-base. 

24.5.3.2 – Inclusão de serviços novos não existentes no sistema 
referencial de custo Sinapi, pesquisado em outros sistemas 
referenciais ou orçados com composição própria. 

1) A administração utilizará a composição do sistema de referência, 
realizando ajustes pertinentes e, sempre que possível, substituindo os 
preços dos insumos por aqueles praticados pelo Sinapi. 

2) Conforme o caso, a composição deverá ser elaborada na mesma 
data base do contrato. Caso inviável, em vista da adoção de insumos 
cotados no mercado, será deflacionada até a data-base de elaboração 
do orçamento de referência da Administração pelo índice de reajuste 
contratual. 

3) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da 
Administração sobre o valor obtido na etapa anterior. 

4) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em 
relação ao orçamento-base. 

24.5.3.3 –  Inclusão de serviços ou insumos novos obtidos através 
de pesquisa de mercado:  

1) A administração realizará pesquisa de mercado do serviço / insumo 
em pelo menos três prestadoras de serviço / fornecedores, adotando o 
preço médio como parâmetro. Quando não for possível obter o 
mínimo de três cotações, a administração deverá apresentar 
justificativa. 

2) O valor obtido será deflacionado pelo índice de reajuste contratual 
até a data-base de elaboração do orçamento de referência da 
Administração. 

3) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da 
Administração sobre o custo deflacionado. 

4) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em 
relação ao orçamento-base. 
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25 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

25.1 – Nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 a contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

25.1.1 – ADVERTÊNCIA – Feita através de notificação por meio de ofício, 
mediante contra recibo do representante legal da contratada, ficando 
estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para cumprimento das 
obrigações descumpridas, sempre que forem observadas irregularidades 
de pequena monta, para as quais tenha concorrido, e desde que, ao caso, 
não se apliquem às demais penalidades; 

25.1.2 – MULTA MORATÓRIA – Conforme abaixo especificado: 

25.1.2.1 – De 0,1% sobre o valor global da contratação, por dia de 
atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada 
sua aplicação até o máximo de dez dias, independentemente das 
demais sanções cabíveis. 

25.1.2.2 – Após o 10° dia de atraso, os serviços poderão, a critério 
da Administração, não mais serem aceitos, configurando–se a 
inexecução total do contrato, com as consequências previstas em 
lei e neste instrumento; 

25.1.2.3 – Cumulativamente também poderá ser penalizada de 
acordo com o grau de infração cometida, conforme a tabela 
abaixo. O percentual incidirá sobre o valor total do contrato 
vigente, na data da ocorrência do fato: 

25.1.2.4 – Além da multa prevista no item 25.1.2 e subitens poderão ser 
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. 

 
TABELA 01- GRAU DA INFRAÇÃO X PERCENTUAL: 

 

GRAU PERCENTUAL 

1 0,3% 

2 0,5% 

3 1,0% 

4 1,5% 

5 2,0% 

 
TABELA 02 – INFRAÇÕES 

 

Nº DESCRIÇÃO GRAU 
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1 Permitir a presença de empregado sem identificação - por 
empregado e por ocorrência, cumulativamente. 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços; 01 por empregado e por dia. 

1 

3 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI), quando necessários, por 
empregado, por ocorrência. 

3 

4 Deixar de apresentar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART dos serviços para início da execução destes no 
prazo de até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de 
execução de serviço; por dia de atraso. 

3 

5 Descumprir quaisquer itens do Edital e seus Anexos, mesmo 
que não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência 

3 

6 Não realizar a limpeza e retirada de lixo imediatamente 
após a execução dos serviços – por ocorrência. 

2 

7 Não substituir empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas atribuições - 
por empregado e por dia, cumulativamente. 

2 

8 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 
proteção individual – EPI, quando necessários - por 
empregado e por ocorrência, cumulativamente. 

5 

9 Não cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado - por ocorrência 

2 

10 Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar - 
por ocorrência. 

5 

11 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por 
tarefa designada. 

5 

12 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes; por ocorrência. 

5 

13 Fornecer informação pérfida de serviço realizado ou 
substituição de material sem anuência da 
FISCALIZAÇÃO – por ocorrência. 

4 

14 Utilizar as dependências do Tribunal Regional do 5 
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Trabalho da 19ª Região para fins diversos do objeto do 
contrato; por ocorrência. 

15 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências 
letais seja dos próprios trabalhadores, dos servidores 
ou terceiros - por ocorrência. 

5 

 
25.1.2.5 – As eventuais reincidências serão punidas com multas do grau 
imediatamente superior (ou mesmo grau, quando a incidência ocorrer no grau 
máximo), independentemente da aplicação de outras penalidades. 

25.1.2.5.1 O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução 
contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá 
declarar a inexecução total do contrato. 

25.1.3 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, de que trata o inciso III, art. 
87, da Lei Federal Lei nº. 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, 
por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do 
objeto, nos casos previsto na Lei Federal lei 8.666/93.  
25.1.4 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública: 

25.1.4.1 A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 
87, da Lei Federal n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre 
outros casos, quando: 

25.1.4.1.1 tiver sofrido condenação definitiva por ter 
praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
25.1.4.1.2 praticar atos ilícitos, visando frustrar os 
objetivos da licitação;  
25.1.4.1.3 demonstrar, a qualquer tempo, não possuir 
idoneidade para licitar ou contratar com o Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região, em virtude de atos 
ilícitos praticados;  

25.2 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de 
inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas no contrato e em 
legislação específica.  

25.3 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com a de multa.  

25.4 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao 
CONTRATADO.  

25.4.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO 
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
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contato da comunicação oficial.  
25.4.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, aquele será encaminhado para 
inscrição em dívida ativa. 

25.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na  Lei Federal nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784, de 1999. 

26 – RESCISÃO CONTRATUAL 
 

26.1 – O Tribunal Regional do trabalho da 19ª Região poderá considerar rescindido 
o contrato, de pleno direito, independentemente de notificação judicial, sem que 
assista à contratada o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados 
pela Lei Federal nº. 8.666/93. 

26.2 – A inexecução, total ou parcial do contrato, poderá acarretar a sua rescisão. 

26.3 – A decisão de rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do 
processo administrativo, assegurados à CONTRATADA o direito ao contraditório e 
a ampla defesa. 

26.4 – O CONTRATANTE, analisada a defesa feita pela CONTRATADA, caso 
considere plausível sua justificativa, e ouvido o Fiscal do Contrato no que diz 
respeito ao histórico do comprometimento da Empresa com a execução do 
Objeto, poderá relevar os critérios utilizados e decidir pela continuidade do 
Contrato. 

26.5 – Fica assegurado o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 
de rescisão administrativa na forma prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

26.6 – A Administração poderá rescindir o Contrato nas hipóteses previstas nos 
art. 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/1993 com as consequências do art. 80 da 

mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste edital. 

 

27 – GESTÃO DE RISCOS 
 

27.1 – Objetivando sempre mitigar riscos e fazer um bom uso do dinheiro público, 
certifica–se que o serviço de obra de engenharia da reforma da EJUD – XIX considerou no 
respectivo cálculo o quantitativo do serviço, materiais e equipamentos, e a sua não 
contratação poderá comprometer a estrutura predial do Anexo–I que não somente acolhe 
a Escola Judicial, mas também a Coordenadoria de Precatórios e a CJUSC. 

 

28 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

28.1 – A presente aquisição está prevista no plano de aquisições da CMP ao exercício de 
2022, sob o Código PAC nº. 3304 (Manutenção Predial). 
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28.2 – Essa contratação está alinhada ao Objetivo Estratégico Institucional do TRT: 
"promover o trabalho decente e a sustentabilidade" do Planejamento Estratégico 
Institucional desta eg. Corte de 2021 a 2026. 

28.3 – A equipe de contratação declara, para os devidos fins que se fizerem necessários, 
que a presente licitação é viável e fundamental para este Regional, em se tratando de 
contratação de obra de reforma predial da EJUD – XIX que é de suma importância para a 
continuidade das atividades relativas à formação continuada de magistrados e servidores 
desta eg. Corte. 

29 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

29.1 – A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições 
constantes no edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

29.2 – O TRT se reserva o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, 
tendo em vista razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou ainda 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

29.3 – De acordo com o art. 3º, da Resolução Administrativa nº. 7, de 18/10/2005, do 

CNJ - Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação 
de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados 
que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE. 

29.4 – Os dados do TRT da 19ª Região: CNPJ: nº. 35.734.318/0001–80 e UASG: nº. 
080022. 

29.5 – Ao contratado poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da contratação dentro 
dos limites estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93. 

29.6 – Quaisquer dúvidas deverão ser encaminhadas para o e–mail da Coordenadoria de 
Licitações cpl@trt19.jus.br, as dúvidas de natureza técnica serão encaminhadas para 
unidade técnica que irá responder no horário das 7h30min. às 14h30min. de segunda às 
sextas–feiras. 

29. – Fazem parte integrante deste Projeto Básico os seguintes anexos: 

ANEXO II–A – Projetos de Engenharia e Arquitetura; 

ANEXO II–B – Memorial descritivo/Especificações Técnicas; 

ANEXO II–C – Planilha Orçamentária; 

ANEXO II–D – Composição do BDI de Referência; 

ANEXO II–E – Composição dos Encargos Sociais; 

ANEXO II–F – Composição dos Preços Unitários; 

ANEXO II–G – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro; 

ANEXO II–H – Curva ABC de Insumos e Serviços; 

ANEXO – III – Modelo de Proposta Comercial; 

ANEXO – IV – Modelo de Declaração de Vistoria; 
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ANEXO – V – Modelo de Declaração de Conhecimento para a Execução do Objeto. 

 

Maceió–AL, 16 de maio de 2022. 

 

EQUIPE DE CONTRATAÇÃO 
 

Emanoel Ferdinando da Rocha Jr. – 
CMP 

Integrante Requisitante 

 
José Lécio Pedrosa Mendes – 

CMP 
Integrante Técnico 

 

 
José Bernardo Neto – CMP 
Integrante Administrativo 

 

(Assinado eletronicamente) 
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ANEXO II-A 
PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
Projeto Arquitetônico A.01 
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Projeto Elétrico A.02 
Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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Projeto de Refrigeração A.03 
Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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ANEXO II-B 
MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
SERVIÇO: Readequação do Layout do Anexo I - EJUD. 
 
REQUISITOS BÁSICOS: 

a) Observar todos os itens de segurança necessários à execução dos serviços: uso do 
EPI, construção de andaimes e demais instalações de proteção relativas as atividades a 
desenvolver. 

b) Observar as NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS. 

c) Acatar todas as convenções administrativas impostas ao local do trabalho como: 
identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, 
armazenamento de material etc. 

d) Em questões técnicas reportar-se somente a Coordenadoria de Manutenção e 
Projeto – CMP ou pessoa designada por este. 

e) Conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa. 

f) Estar atualizado com a documentação exigida. 

1.0 Serviços Iniciais 

Deverão ser removidas todas as placas de forro de PVC e luminárias, para 
posteriormente serem removidas as telhas termoacústicas da coberta e as vigas metálicas 
danificadas que não puderem ser reparadas no local. 

A Contratada deverá demolir as alvenarias, do muro externo, indicadas no projeto 
arquitetônico elaborado pela CMP. 

Deverão ser removidas as unidades de split indicada pela fiscalização. 

2.0 Paredes e Painéis  

Deverão ser construídas as paredes em gesso acartonado indicadas no projeto, 
observado-se que na região do auditório as paredes deverão possuir isolamento acústico 
interno em lã de rocha. 

Na região externa, mais precisamente no muro de divisa, deverão ser instalados vergas 
em concreto armado e cobogós, nos locais indicados no projeto, com a finalidade de ventilar 
as condensadoras dos splits. 

 

3.0 Pintura 

Todos os ambientes internos e o muro de divisa deverão ser pintados, com tinta 
acrílica semi-brilho e acrílico fosco, respectivamente, na cor branco neve. Internamente 
deverão ser emassados os locais que porventura sejam necessários reparar com massa PVA. 

Toda a estrutura metálica da coberta deverá ser preparada para ser pintada com 
pintura emborrachada em duas demãos.  

Todas as portas com as suas respectivas caixas, deverão ser lixadas e pintadas com a 
aplicação de duas demãos de esmalte sintético na cor branco gelo. 
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As tintas deverão ser das marcas Coral, Suvinil ou similar.  

4.0 Esquadrias e Ferragens 

Deverão ser instaladas duas portas de madeira, semi-ôca, com espessura de 3,5cm, 
com estrutura interna em madeira das marcas Schlindwein, Eidai ou similar.  

As caixas de porta serão em maçaranduba.  

As dobradiças serão em aço escovado, 3 ½” x 3”, com anéis.  

As fechaduras deverão ser tipo externa, com roseta 303, STI 40, linha Residence 
conjunto 521, cromo escovada. 

5.0 Instalações Elétricas 

As instalações serão compostas por eletrodutos e conexões de PVC, rígido, roscável, 
externos, presos nas paredes por abraçadeiras de PVC, compatíveis com as tubulações.  

As caixas 4 x 2 serão em PVC, as tomadas, modelos atuais, 2P+T e interruptores, serão 
módulos com 10A da linha Residence da FAME.  

Também deverão ser instaladas tomadas industriais 2P+T, 32A, estanques IP 65. 

Os quadros de distribuição de energia será em chapa galvanizada, externo, com 
barramento trifásico DIN 100A, para 18, 24 e 40 disjuntores.  

Os disjuntores com as correntes indicadas na planilha, serão do tipo DIN. 

Todos cabos elétricos serão em cobre flexível isolado, anti-chama 450/750V. 

 Deverão ser fornecidas e instaladas painéis quadrados com dimensões de 30x30cm de 
sobrepor LED 24W e fator de potência (FP) acima de 0,8. 

As eletrocalhas deverão ser fixadas no teto com suporte vertical. 

 

6.0 Rede Estruturada 

 Deverão ser instaladas tomadas RJ 45 nos locais indicados em projeto. Todo o 
cabeamento será composto por cabos UTP categoria 6 instalados sobre eletrocalhas 100x50 
suspensas. 

7.0 Refrigeração 

Serão instalados diversos splits com as tubulações compatíveis com as capacidades das 
respectivas máquinas.  

Todas as máquinas deverão ser instaladas fazendo-se o uso de cabos elétricos PP.  

Observo que os percursos das tubulações de dreno e gás deverá atender as 
orientações da fiscalização, sendo terminantemente proibida a perfuração de vigas. 

 Deverão ser instalados colxins de borracha em todas as condensadoras, sejam elas das 
novas instalações ou já instaladas. 

 Deverá ser construído um deck de madeira de lei maçaranduba, com piso composto 
por placas de alumínio xadrez com 2,2mm. O projeto será fornecido pela fiscalização. 

8.0 Coberta 

A coberta será composta por telhas termoacústicas, pintadas nas duas faces na cor 
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branca, com isolamento com espessura de 3cm em poliuretano. A disposição das telhas deverá 
atender a estrutura existente. 

Deverá ser substituído um perfil de aço existente na coberta, por outro perfil UDC 
127x50x5 (Kg/m) – SAE 1008/1012. 

9.0 Forro 

 O forro de todo o pavimento deverá ser composto por placas de gesso acartonado 
modulado 0,60 x 1,25m.  

Os perfis de assentamento das placas deverão ser em alumínio natural e serão 
suspensos por cabos metálicos revestidos em PVC.  
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ANEXO II-C 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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ANEXO II-D 
COMPOSIÇÃO DO BDI DE REFERÊNCIA 

Disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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ANEXO II-E 
COMPOSIÇÃO DE ENGARGOS SOCIAIS 

Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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ANEXO II-F 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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ANEXO II-G 
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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ANEXO II-H 
CURVA ABC DE INSUMOS E SERVIÇOS 

Completo disponível para download https://site.trt19.jus.br/licitacoestrt19 
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ANEXO – III 

MODELO DE PROPOSTA 
PROAD Nº. 4901/2021 
TOMADA PREÇOS:01/2022 

 
A empresa_________________________________________ com sede na cidade de 
___________________________ (rua, avenida, etc.) __________________________, 
nº._________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ___________________ , com domicílio bancário 
no banco ___________________, agência nº. ________, conta nº.__________________ neste 
ato representada por ___________________________ , abaixo assinado, interessada na 
prestação do serviço de engenharia de reforma da Escola Judicial (EJUD–XIX), objeto  da 
Tomada de Preços nº.    /2022,  propõe ao TRT da 19ª Região a prestação do serviço deste  Ato 
Convocatório,  de acordo com esta Proposta Comercial, nas seguintes condições: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
Valor total 

(R$) 

1 

Serviço de engenharia de reforma da Escola Judicial – 
EJUD XIX, com fornecimento de materiais e mão–de–
obra não exclusiva, mediante execução indireta por 
preço global. 

CATSERV 1619 aproximado. 

Serviço 01  

Valor total  01 unidade  

1. A licitante deverá apresentar, ainda, as peças abaixo mencionadas, conforme modelo 
detalhado constante dos anexos a seguir: 

• Planilha Orçamentária, conforme Anexo II–C; 

• Composições de preços unitários, conforme Anexo II–F; 

• Composição do BDI praticado, conforme Anexo II–D; 

• Curva ABC de Insumos e Serviços , conforme Anexo II–H; 

• Cronograma Físico- Financeiro , conforme prazo estipulado da reforma (60 dias 
corridos) e modelo do Anexo II–G; 

• Declaração de vistoria (Anexo–IV) ou na recusa declaração de conhecimento das 
condições para execução (Anexo V) deste Projeto Básico. 
 

2. Caso a licitante NÃO seja optante pela desoneração da folha de pagamento prevista na 
Lei nº. 12.546/2011, deverá apresentar alíquota referente à CPRB igual a 0 % (zero por 
cento) em sua planilha de detalhamento do BDI, e ainda, deverá prever em seus custos 
unitários de mão de obra a incidência dos respectivos encargos, sob pena de 
desclassificação da proposta apresentada. 

Declaramos, ainda, que: 

a) Que expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições 
estabelecidas no presente Edital e seus anexos, bem com que no preço unitário ofertado estão 
inclusas as despesas diretas e indiretas, com fornecimento de todos os insumos, de 
conformidade com as condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº __/2022 e 
seus anexos. 

b) Que nos preços contidos na proposta estarão incluídas todas as despesas com material de 
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consumo, frete, prêmio de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos e 
quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, 
diretas e indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, 
necessários à perfeita execução do objeto, durante todo o período de vigência do contrato. 

c) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
abertura das propostas. 

 

Local, ....... de .............................de 2022. 

................................................................................. 

Representante Legal da Empresa 
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ANEXO – IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

PROAD Nº. 4901/2021 

 

Declaramos, em atendimento ao disposto nos itens 11.1 usque 11.11 do Anexo I do 

Edital – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, que o (a) Sr. 

(a):____________________________________, CI/RG nº:____________________ e 

CPF nº: _________________________, representando a empresa: 

_____________________________________, CNPJ:________________________, cuja 

vinculação é: ______________________________________________, compareceu e 

vistoriou o local onde serão executados os serviços relativos ao objeto do Edital de 

Tomada de Preços acima mencionado, tomando conhecimento de todos os aspectos 

que possam influir direta ou indiretamente na execução do contrato. 

Maceió-AL, ______ de ________________ de 2022. 

 

______________________________ 
Servidor da CMP/TRT (carimbo) 

 

 

_______________________________ 
Representante da Empresa Licitante 

 

Data: ____/____/2022 

 

________________________________________ 
Ciência do Responsável Técnico da Contratada 

CREA nº ___________ 
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ANEXO – V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
PROAD Nº. 4901/2021 
TOMADA PREÇOS: 01/2022 

 
 
 
Declaramos que conhecemos todas as condições locais e necessárias para a execução 
completa dos serviços, ainda que ausente de vistoria técnica por parte da licitante, bem como 
identificamos todas as características, condições especiais e dificuldades que porventura 
possam existir sua execução, admitindo–se, consequentemente, como certo, o prévio e total 
conhecimento da situação. 
 
Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos 
evidentes à época da licitação para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que 
viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora. 
 
 
Local e data 
 
 
_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO – VI 

(Papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
PROAD Nº. 4901/2021 
Tomada de Preços nº 01/2022 
 
 
(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (endereço completo) 
(...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de identidade 
RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente 
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
Local e data 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO – VII 

(Papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PROAD Nº. 4901/2021 

Tomada de Preços nº 01/2022 

 
 
_________________________________, inscrito no CNPJ nº. ___________________, por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a). ____________________________, portador 
da Carteira de Identidade 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 partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
 
 
(Local e data) 
 
(Assinatura do representante legal da empresa) 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO – VIII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA FORMA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, 
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016. 

PROAD Nº. 4901/2021 
Tomada de Preços nº 01/2022 
 

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 

 

 

A ---------empresa-------, inscrita no CNPJ sob o nº. -------, com sede ------- endereço -----, neste 
ato representada por ---- cargo ----, ----- nome do responsável -----, portador(a) da Cédula de 
Identidade com Registro Geral nº. ---------- e inscrito(a) no CPF sob o nº. ------------, residente e 
domiciliado(a) em -------- -------, declara sob as penas da lei: 

- não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos 
de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 

Declara, outrossim, ter conhecimento de que: 

- a vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os 
magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos 
cargos e funções, assim como as iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. 

E, ainda, estar ciente de que: 

- nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de 
magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos 
atuantes exclusivamente na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco 
potencial de contaminação do processo licitatório. 

 

.................................................... 

(local e data) 

 

.................................................. 

(nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO – IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
(SÓ NO CASO DA EMPRESA QUE SE ENQUADRAR NA SITUAÇÃO) 

 
PROAD Nº. 4901/2021 
Tomada de Preços nº 01/2022 
 
 
 
A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
___________________, domiciliada em ___________________________________ 
______________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do 
disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que: 
 
Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 
 
A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006; 
 
Não é alcançada por qualquer hipótese de impedimento prevista do §4º do art.3º da mesma 
lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data 
 
 
 
_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO – X 
 
 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DA SISTEMATICA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIARIAS  (ANEXO III DA IN RFB Nº. 2053/2021) 
 
 
PROAD Nº. 4901/2021 
Tomada de Preços nº 01/2022 
 
 
A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº___________________, domiciliada em___________________________________________ 
______________________________________, declara, sob as penas da Lei, para fins do 
disposto no art.10º, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 2053/2021, que a empresa acima 
identificada recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em 
substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas 
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do 
caput do art. 7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.  
Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter irretratável. 
 

 

Maceió, ______ de ________________de 2022. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

             (Nome,qualificação e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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                                                                       ANEXO – XI 

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS 
PROAD Nº. 4901/2021 
Tomada de Preços nº 01/2022 
 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Órgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL? (   ) Sim    (   ) Não 
Os dados solicitados nesta planilha respeitam o direito à privacidade e se destinam 
exclusivamente a cumprimento de obrigação legal pelo controlador nos termos do art. 7º, II 
da 13.709/2018. 
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                                                                       ANEXO – XII 

MINUTA DO CONTRATO 
 

TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022 
 

 
CONTRATO TRT 19ª/SJA N. __/_____ 
(PROAD TRT N. 4.901/2021) 
 
 

CONTRATO DE SERVIÇO DE REFORMA DA 
ESCOLA JUDICIAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 19ª REGIÃO E _________. 

 
     
 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. da Paz, n. 2076, inscrito no CNPJ 
sob o n. 35.734.318/0001-80, neste ato representado por __________, doravante 
denominado CONTRATANTE e,  de outro lado, a empresa __________, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na _________, inscrita no CNPJ sob o n. _______, 
neste ato representada por ___________, adiante denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei n. 8.666/93 e suas 
alterações, combinada com as demais normas aplicáveis à espécie, e no que consta no 
Proad TRT 19ª n. 4.901/2021, celebrado na modalidade de Tomada de Preços n. 
01/2022, pactuando este contrato de prestação de serviços, mediante as condições 
constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, 
por si e seus sucessores. 

 
 

DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente instrumento consiste 
na contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, mediante execução 
indireta por meio do regime de empreitada por preço global, de serviço de reforma da 
Escola Judicial do TRT da 19ª Região, conforme especificações técnicas e documentos 
técnicos do Projeto Básico e demais anexos do edital, a saber: 

 

ITEM SERVIÇO 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 
Serviço de engenharia de reforma da Escola Judicial – EJUD XIX 
com fornecimento de materiais e mão–de–obra não exclusiva, 
mediante execução indireta por preço global. 

 
 

 
Parágrafo Primeiro – A reforma da Escola Judicial do TRT19ª 

compreenderá a realização dos seguintes serviços: 
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a) Remoções, desmontagens e demolições; 

b) Paredes e painéis; 

c) Pintura; 

d) Esquadrias; 

e) Instalações elétricas; 

f) Rede estruturada; 

g) Refrigeração; 

h) Estrutura metálica; 

i) Telha termo acústica; 

j) Forro. 

 
Parágrafo Segundo – Todos os serviços deverão ser executados de 

acordo com as especificações técnicas definidas nos cadernos técnicos e demais anexos 
que fazem parte deste Projeto Básico. 

 
 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de vigência do contrato 

compreenderá o período entre a data da última assinatura do termo contratual e a data 
do recebimento definitivo do objeto. 

 
Parágrafo Único - O prazo de vigência contratual será de 180 (cento 

e oitenta) dias corridos, estando nele computado o prazo para início da reforma a partir 
da data definida em ordem de serviço emitida pelo fiscal técnico do contrato, o prazo de 
execução dos serviços (60 dias corridos), o prazo de recebimento provisório (15 dias) e 
o prazo de recebimento definitivo (90 dias) podendo haver prorrogação, 
excepcionalmente, mediante justificativa do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 
Região. 
 

 
DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – A presente contratação deverá obedecer 

ao disposto na Resolução CNJ nº. 400, de 16/06/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, bem como nos parâmetros estabelecidos 
no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, 3ª Edição, atualizada 
conforme a Resolução CSJT nº. 310, de 24 de setembro de 2021. 

 
Parágrafo Primeiro – A fim de atendimento da Resolução nº 310 do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 24.09.2021, deve-se observar os critérios 
de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e serviços de engenharia, 
acessibilidade, gerenciamento de resíduos da construção civil e nos resíduos em que se 
aplique a logística reversa, bem como demais requisitos do Guia de Contratações 
Sustentáveis da Justiça do Trabalho, anexo à resolução citada. 
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Parágrafo Segundo – De acordo com o art. 4° do Decreto nº 
7.746/2012, cabe observar os seguintes requisitos para a contratação pretendida: 

 
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 

água; 

b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local; 

c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e 
energia; 

d) Maior geração de empregos, preferencialmente, com mão de obra 
local; 

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

f) Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

g) Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos 
serviços e nas obras; e 

h) Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros 
originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. 

 
 

DO DETALHAMENTO DO SERVIÇO 
 
CLÁUSULA QUARTA – Os procedimentos de execução, planilhas 

de preços, composições unitárias de preço, BDI, curva ABC, cronograma físico 
financeiro e demais informações necessárias à elaboração das propostas estão contidas 
no ANEXO II–A a H do Edital. 

 
 

DA FORMA E LOCAL DA EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA – O objeto contratado será realizado 

mediante execução, na forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 
 
Parágrafo Único - Local de execução dos serviços: 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Quant. UNIDADE LOCAL 

1 Anexo – I – Escola Judicial (EJUD – XIX) Maceió 

 
 
CLÁUSULA SEXTA – Modelo de execução do objeto: 
 

I. Os serviços relativos ao contrato deverão ser iniciados no prazo de até 07 
(sete) dias a contar da data citada na Ordem de Serviço, cujas etapas 
observarão o cronograma físico–financeiro em anexo neste Projeto Básico. 
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II. Os métodos, rotinas de execução dos trabalhos, etapas, tecnologias 
empregadas, bem como deveres e disciplinas exigidos, estão determinados 
no Cronograma e Especificações Técnicas. 

III. Após emissão da Ordem de Serviço, ocorrerá reunião inicial preparatória, 
com representantes da Contratada, Fiscais nomeados e representantes da 
CMP onde serão executados os trabalhos. Nessa reunião a contratada é 
orientada sobre as rotinas, procedimentos e particularidades do serviço 
dentro das dependências do TRT19ª. 

IV. A qualidade exigida para o recebimento está definida nas Especificações 
Técnicas no Anexo II-B. 

V. Se houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não 
se mostrasse possível antes da Contratação, deverá a Contratante apresentar 
o pleito por meio de ofício (ou outro documento formal) à Fiscalização, que 
avaliará e executará os procedimentos cabíveis. 

VI. As ordens e solicitações emitidas pela Fiscalização, que representará 
tecnicamente a Contratante durante a execução dos serviços, serão sempre 
através de ofícios ou anotações no Diário de Obras. 

VII. A autorização de subcontratação de parte do objeto é definida em item 
específico que trata da SUBCONTRATAÇÃO deste Projeto Básico. 

VIII. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo 
as suas substituições quando necessário a seu encargo exclusivamente. 

 
Parágrafo Único - A execução do contrato seguirá o cronograma no 

ANEXO II-G do Edital. 
 
 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo para conclusão do serviço será de 

60 (sessenta dias) corridos, conforme cronograma físico financeiro (Anexo II–G) 
constante neste Projeto Básico, contados a partir da data definida em ordem de serviço 
emitida pelo fiscal técnico do contrato, e não deverá ultrapassar o limite temporal de 
180 (cento e oitenta dias) corridos 

 
 

DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

CLÁUSULA OITAVA – O adjudicatário prestará garantia de 
execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade 
durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência 
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura 
do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro 
garantia ou fiança bancária. 
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Parágrafo Segundo - A inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por 
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

 
Parágrafo Terceiro - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 

autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 
da Lei n. 8.666 de 1993.  

Parágrafo Quarto - A validade da garantia, qualquer que seja a 
modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da 
vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VIIF da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

  
Parágrafo Quinto - A garantia assegurará, qualquer que seja a 

modalidade escolhida, o pagamento de:  
 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do 
não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA e  

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 
com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.  
 
Parágrafo Sexto - A modalidade seguro garantia somente será aceita 

se contemplar todos os eventos indicados no Parágrafo anterior, observada a legislação 
que rege a matéria.  

 
Parágrafo Sétimo - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em 

favor da CONTRATANTE, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária.  

 
Parágrafo Oitavo - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida 

pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda.  

 
Parágrafo Nono - No caso de garantia na modalidade de fiança 

bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do 
Código Civil.  

 
Parágrafo Dez - No caso de alteração do valor do contrato, ou 

prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

 
Parágrafo Onze - Se o valor da garantia for utilizado total ou 

parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obrigasse a 
fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
em que for notificada.  
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Parágrafo Doze - A CONTRATANTE executará a garantia na forma 

prevista na legislação que rege a matéria.  
 
Parágrafo Treze - 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 CONTRATANTE, mediante 
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, 
quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme 
estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo VIIF da IN 
SEGES/MP n. 05/2017.  
 
Parágrafo Catorze - O garantidor não é parte para figurar em processo 

administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos 
e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

 
Parágrafo Quinze - A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a 

reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

CLÁUSULA NONA – Caberá à CONTRATADA o cumprimento das 
seguintes obrigações, quanto à LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS: 

 

I. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos (inclusive regulamentos do TRT da 19ª Região e 
concessionárias de serviços públicos), portarias e normas federais, estaduais e 
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive 
por suas subcontratadas e fornecedores; 

II. Manter, durante a execução contratual as mesmas características e condições 
de habilitação apresentadas durante o processo licitatório; 

III. Antes de iniciar a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 
providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotações de Responsabilidade 
Técnica - ART's e/ou RRT's referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77 inclusive dos subcontratados; 

IV. Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e 
obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91; 

V. Apresentar à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E 
EMPREGO, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua 
identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de 
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conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho e modificações posteriores; 

VI. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor (a exemplo da convenção 
coletiva dos trabalhadores da construção civil de Alagoas), particularmente no 
que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

VII. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na 
condição de única responsável por acidentes e danos que, eventualmente, 
cause às pessoas físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente, envolvidas nos 
serviços e obras objeto do contrato; 

VIII. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
recebimento definitivo dos serviços; 

IX. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 
concernentes à execução dos serviços; 

X. Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do 
trabalho; 

XI. Responder por quaisquer acidentes em que sejam vítimas seus empregados, ou 
mesmo terceiros, quando prestando serviços para a CONTRATADA neste 
TRT19; 

XII. Acatar, cumprir e fazer cumprir, as disposições contidas na legislação 
específica do trabalho; 

XIII. Obter, se necessário, junto a Prefeitura Municipal da cidade onde se localiza a 
Varas do Trabalho objeto deste certame, os alvarás de construção e ampliação, 
fazendo constar os acréscimos de áreas respectivos a cada uma das 
ampliações, bem como o Habite-se no final dos serviços; 

XIV. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a 
contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 
13.146, de 2015. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – Caberá à CONTRATADA o cumprimento 

das seguintes obrigações, quanto à FIDELIDADE DOS SERVIÇOS E/OU OBRA AO 
PROJETO: 

 

I. A Contratada deverá executar os serviços e/ou obra em conformidade com 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 
com as informações e instruções contidas no caderno de Especificações 
Técnicas; 

II. Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 
Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 
Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for 
constatada; 
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III. Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo 
Contratante será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização 
da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no 
contrato; 

IV. Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos 
serviços e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões 
e complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos 
como construído ("as built"); 

V. A Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização toda e 
qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser 
considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo 
comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os 
requisitos e condições estabelecidas no caderno de Especificações Técnicas; 

VI. A substituição de qualquer material ou equipamento especificado exigirá a 
rigorosa comprovação da equivalência qualitativa e quantitativa e aprovação do 
fiscal de obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Caberá à CONTRATADA o 

cumprimento das seguintes obrigações, quanto à SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO: 

 

I. Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as 
medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e 
obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

II. A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais 
como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, protetores 
auriculares, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de 
segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução; 

III. A Contratada manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as 
instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, 
passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo 
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral; 

IV. A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar 
o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, a não obstruir portas e saídas 
de emergência e a não impedir o acesso de equipamentos de combate a 
incêndio; 

V. Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 
autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo 
tipo de acidente que vier a ocorrer durante a execução dos serviços e obras, 
inclusive princípios de incêndio; 

VI. Caberá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e 
pessoal orientado para os primeiros socorros nos casos de acidentes que 
ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18; 
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VII. Caberá à Contratada manter, durante toda a execução dos serviços, os seus 
funcionários fardados, com crachá de identificação e munidos dos respectivos 
EPI’s; 

VIII. A contratada realizará treinamento contínuo de programa de saúde ocupacional 
e de combate aos acidentes do trabalho, conforme as Normas Regulamentadoras 
do Trabalho e em sintonia as atividades em execução; 

IX. Efetuar a adesão ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
- Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da justiça do trabalho, 
voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes do 
trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho (PNSST), nos termos da Resolução nº. 96, de 23 de março de 2012, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 

X. Efetuar a adesão ao "Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de 
Trabalho", firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e 
representativas dos trabalhadores no dia 1º de março de 2012, visando à 
aplicação e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas; 

XI. Disponibilizar, no mínimo, 2% das vagas aos egressos do sistema carcerário e 
cumpridores de penas e medidas alternativas, nos termos do parágrafo único do 
art. 20º da Resolução CSJT nº. 70/2010, republicada Resolução n. 287/CSJT, de 
19 de março de 2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Caberá à CONTRATADA o 

cumprimento das seguintes obrigações, quanto à EXECUÇÃO: 
 

I. manter representante responsável técnico pela obra com formação profissional 
devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos 
responsáveis técnicos pela execução da obra, que assuma perante a fiscalização 
do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação que se 
torne necessária; 

II. submeter à aprovação da Fiscalização, em até 5 (cinco) dias após o início dos 
trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de obras compatível 
com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de 
vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao 
andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da 
Fiscalização, quando previstos nos anexos deste projeto; 

III. providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos 
serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como 
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 

IV. prover equipe de trabalho de administração local em quantidades e qualificações 
iguais ou superiores ao que foi considerado na planilha orçamentária. O 
descumprimento implicará em glosas; 

V. prover a obra de equipamentos e ferramentas em quantidades e especificações 
adequados ao cumprimento do contrato. O descumprimento implicará em 
glosas; 
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VI. manter, no local dos serviços e obras, instalações, funcionários e equipamentos 
em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do 
contrato; 

VII. providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam, 
em tempo hábil, nos locais de execução, de modo a satisfazer às necessidades 
previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do 
contrato; 

VIII. alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

IX. ) submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 
cronograma e no plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

X. submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização, registrando no livro de 
ordem, qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos 
no plano de execução dos serviços e obras; 

XI. executar os ajustes, nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela 
Fiscalização; 

XII. comunicar, imediatamente, à Fiscalização, e registrar no livro de ordem, 
qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que aconteça no local dos 
trabalhos; 

XIII. responder, por escrito, no prazo máximo de dois dias úteis, a quaisquer 
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente 
venham a ser solicitados pelo TRT da 19ª Região; 

XIV. submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

XV. realizar, às suas expensas, através de laboratórios previamente aprovados pela 
Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 
trabalhos; 

XVI. evitar interferências com os logradouros públicos, propriedades, atividades e 
tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando 
adequadamente as atividades executivas. As interferências, quando 
indispensáveis, serão precedidas de licenças dos particulares e/ou órgãos 
públicos da área de competência; 

XVII. retirar, antes do recebimento definitivo da obra, todo pessoal, máquinas, 
equipamentos inclusive as ligações provisórias de água, energia e telefone, 
dando baixa das mesmas nas concessionárias correspondentes; 

XVIII. efetuar, às suas expensas, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato; 

XIX. responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos; 



98 

 

XX. acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão 
formuladas por escrito, em duas vias, e entregues mediante recibo ou registrada 
no Livro de Ordem; 

XXI. retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem 
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, 
quer em razão de material ou da mão de obra. Os materiais possíveis de 
reaproveitamento serão retirados e acondicionados conforme orientação da 
fiscalização; 

XXII. sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execução da 
obra, submeter à Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a 
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento 
de custos para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o 
não-cumprimento dos prazos previstos no contrato; 

XXIII. responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, 
incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à 
execução do objeto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Caberá à CONTRATADA o 

cumprimento das seguintes obrigações, quanto à RESPONSABILIDADE E 
COMPROMETIMENTO SÓCIO AMBIENTAL: 

 

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

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

III. 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: 

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

V. 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; 

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

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

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

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

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

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

XIII. A contratada comprometer-se-á com o uso racional da água tratada e da energia 
elétrica; 

XIV. A Contratada deverá manter os espaços, materiais, equipamentos e demais 
instalações em condições adequadas para evitar a proliferação de mosquitos 
transmissores de doenças e demais pragas, evitando principalmente o acúmulo 
de água parada e, consequentemente, a proliferação do mosquito Aedes 
Aegypti. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Caberá à CONTRATADA o 

cumprimento das seguintes obrigações, quanto à RESPONSABILIDADE, SEGUROS E 
GARANTIAS CONTRATUAIS: 

 

I. Após assinatura do contrato e antes da emissão da ordem de serviço será 
realizado seguro contratual em uma das modalidades previstas no art. 56 da lei 
8.666/93 no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
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II. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 
Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 
do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 
vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 
independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

III. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e 
integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados 
por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor; 

IV. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 
vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante aplicar multa 
contratual e em última instância até efetuar os reparos e substituições 
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos 
decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 
Contratada; 

V. A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes 
de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como os originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que este seja obrigado a fazer 
a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Caberá à CONTRATADA o 

cumprimento das seguintes obrigações, quanto à DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS: 
 

I. Fornecer e manter no local da obra, com fácil acesso à fiscalização, O LIVRO 
de ORDEM (denominado comumente por "diário de obras" ou "livro de 
ocorrências") conforme resolução 1094/2017 do CONFEA; no livro as partes 
lançarão, diariamente, os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas 
quando for o caso: 

II. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o 
Livro de Ordem (contendo todas as atividades desenvolvidas no período 
correspondente, incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços) ao 
final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, entregar pareceres 
técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execução dos 
projetos e/ou serviços; 

III. Apresentar ao final de cada etapa, em conjunto com as notas fiscais/faturas 
relativas a cada etapa, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos 
relativos à Seguridade Social, referentes ao período de duração da etapa; 

IV. Fornecer, quando solicitado pelo Fiscal do Contrato, cópias das notas fiscais dos 
materiais e equipamentos empregados na obra; 

V. Entregar ao Fiscal do contrato o original dos ensaios (provas de carga e controle 
tecnológico) eventualmente exigidos; 
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VI. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras exigências dos 
órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se 
por todos os ônus decorrentes; 

VII. Manter, durante todo o período de execução do contrato, a regularidade da 
empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA-AL e/ou CAU-
AL; 

VIII. Entregar, ao final da obra, os projetos com as modificações que eventualmente 
tenham ocorrido, comumente denominado "as built". 

IX. Responsabilizar-se, às suas custas, pela emissão de alvará de construção e suas 
respectivas renovações, caso necessário, Habite-se e demais autorizações e 
licenças necessárias. 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Caberá ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região, como CONTRATANTE: 

 
I. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, 

inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da CONTRATADA às 
dependências do Tribunal, desde que devidamente identificados; 

 
II. Designar Gestor e Fiscais do Contrato com capacidade e condições para avaliar, 

acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados pela 
CONTRATADA.  

 
III. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 

 
IV. Rejeitar a prestação os serviços que não atendam aos requisitos constantes das 

especificações constantes do projeto básico e seus anexos; 
 

V. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecidos, segundo as disposições 
do cronograma físico-financeiro; 

 
VI. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por Representante da 

Administração, especificamente designado, que atestará as Notas Fiscais para 
fins de pagamento, comprovado a prestação de serviços de forma correta; 

 
VII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada; 
 
VIII. Aplicar as sanções administrativas nos casos de inadimplemento da execução 

contratual. 
 
 

DO ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A fiscalização será realizada por 
representantes da Administração, denominados Fiscais de Contrato (fiscal técnico e 
fiscal administrativo) e Gestor de contrato, conforme ato 71/2017 -TRT19. 

 
Parágrafo Primeiro – Poderá ser autorizada a contratação de pessoa 

física ou jurídica para assistir e subsidiar o Fiscal de Contrato, nos termos do art. 67 da 
Lei n. 8.666/93. 

 
Parágrafo Segundo – Ausentes o Fiscal titular e seu substituto, atuará o 

Gestor, ou seu substituto legal. 
 

Parágrafo Terceiro – Compete ao Gestor do Contrato, em consonância 
com o art. 46 do ato 71/2017 -TRT19: 
 

I. manter controle da atuação do Fiscal; 
 

II. controlar as despesas vinculadas à sua área de atuação através das informações 
prestadas pelos fiscais, devendo, quando possível, elaborar demonstrativos que 
forneçam as projeções para o exercício, podendo ser auxiliado pela Secretaria de 
Orçamento e Finanças, quanto às informações orçamentárias e financeiras; 

 
III. opinar, quando consultado pela Secretaria de Administração, com a antecedência 

devida, quanto à renovação contratual, observando a conveniência, qualidade 
técnica do objeto contratado e necessidade de ajustes em projeto, serviço, 
supressões ou acréscimos quantitativos e qualitativos ao contrato, acompanhado 
das devidas justificativas, ouvido o Fiscal quando necessário; 

 
IV. implementar medidas que possibilitem uma melhor condução dos trabalhos 

desenvolvidos pela unidade, visando à racionalização e redução de despesas; 
 

V. solicitar ao Ordenador de Despesa autorização para acréscimo de gasto quando o 
valor empenhado for insuficiente para a contratação; 

 
VI. cobrar e acompanhar o fiscal do contrato quanto ao cumprimento dos prazos 

para            planejamento de nova contratação previstos neste Ato, sob pena de 
responsabilidade por eventuais atrasos ocorridos. 

 
Parágrafo Quarto – Compete ao Fiscal do Contrato: 

 
I. Expedir Ordem de Serviço (OS) com a data do início da execução do objeto de 

modernização; 
 

II. Aceitar e registrar, no processo de contratação, o preposto e seu substituto 
indicados pela CONTRATADA, em cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei 
n. 8.666/93; 

 
III. Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de 

acordo com o estabelecido no instrumento contratual; 
 
IV. Anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando 
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o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
informando ao Gestor de Contrato aqueles que dependam de providências para 
sua regularização; 

 
V. Instruir o processo objetivamente, de modo formal e na ordem cronológica dos 

fatos, propiciando aos agentes da Contratante tomadas de decisões, pareceres e 
outros atos concernentes à Administração Pública; 

 
VI. Comunicar a CONTRATADA, mediante correspondência juntada aos autos com 

a devida comprovação de recebimento, eventuais irregularidades na execução do 
contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados; 

 
VII. Comunicar a CONTRATADA os danos causados por seus empregados, 

requerendo as providencias reparadoras; 
 

VIII. Exigir da CONTRATADA a organização e atualização de um sistema de 
controle sobre as vistorias e manutenções realizadas; 

 
IX. Comunicar formalmente ao Gestor de Contrato o descumprimento pela 

CONTRATADA das exigências legais e contratuais; 
 

X. Receber a Nota Fiscal, confrontar os preços e quantidades nela constantes com 
os estabelecidos no contrato, atestá-la, juntá-la aos autos do processo 
administrativo, encaminhando-o, em seguida, à Secretaria de Orçamento e 
Finanças para que seja efetuado o pagamento, observada a regularidade fiscal, 
juntando as respectivas certidões; 

 
XI. Manter controle do saldo de empenho do contrato sob sua fiscalização, 

comunicando ao Gestor, em tempo hábil, a informação acerca da necessidade de 
reforço, caso necessário, em eventuais situações como, por exemplo, ocorrências 
de força maior que desobriguem a CONTRATADA de arcar com os custos; 

 
XII. Certificar a existência ou não de pendências em relação às obrigações 

contratuais quando do encerramento do contrato; 
 

XIII. Compete ao fiscal administrativo o acompanhamento e controle da garantia 
contratual (art. 54 do ato 71/2017) e cumprir as obrigações constantes do 
Parágrafo Sexto desta Cláusula. 

 
Parágrafo Quinto – São obrigações do Fiscal do Contrato: 

 
I. Ter total conhecimento do Projeto, do teor do contrato e suas cláusulas, bem 

como das leis e normas nele referenciadas; 
 

II. Conhecer as obrigações da CONTRATADA em reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados; 

 
III. Conhecer as responsabilidades da CONTRATADA pelos danos causados 
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diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

 
IV. Estar ciente da responsabilidade da CONTRATADA pelas obrigações 

tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato; 

 
V. Solicitar de seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas 

convenientes, decisões e providências que ultrapassem a sua competência; 
 
VI. Zelar pelo bom relacionamento com a CONTRATADA, mantendo um 

comportamento ético, probo e cortês; 
 
VII. Conferir os dados das Notas Fiscais ou documentos equivalentes antes de atestá-

las, promovendo as correções devidas; 
 

VIII. Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais 
de reposição, destinados à execução do Objeto contratado, principalmente 
quanto à sua quantidade e qualidade; 

 
IX. Formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA ou seu preposto, 

adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 
 

X. Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo sempre 
que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

 
XI. Observar rigorosamente os Princípios legais e éticos em todos os atos inerentes 

às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 
atividades; 

 
XII. Indicar a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor dos 

serviços, decorrente de glosas que porventura vierem a ocorrer, em despacho no 
processo, observado o contrato; 

 
XIII. Sugerir à Autoridade competente (Ordenador de Despesa) a aplicação de 

penalidades à CONTRATADA quando constatado o descumprimento das 
obrigações assumidas, indicando as ocorrências de acordo com os termos 
contratuais; 

 
XIV. Registrar as ocorrências e emitir documento com os indicadores de cumprimento 

ou descumprimento das obrigações pela CONTRATADA com fins de aplicação 
ou não de sanção; 

 
XV. Verificar se a Nota de Empenho e os comprovantes de pagamento foram 

juntados aos respectivos processos; 
 

XVI. Reportar-se, sempre, ao preposto da CONTRATADA, evitando dar ordens 
diretamente aos empregados desta; 
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XVII. Fixar prazo em qualquer comunicação que fizer à CONTRATADA sobre 
problemas na execução do contrato, para que esta possa apresentar sua defesa 
prévia, em observância ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla 
Defesa, que deverá ser respeitado em todas as fases do processo de contratação; 

 
XVIII. Observar a ocorrência de subcontratação, quando não permitida ou, quando 

permitida, atentar para seus limites e condições; 
 

Parágrafo Sexto – A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da 
Fiscalização, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo 
perfeito cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, nem por quaisquer 
danos ou irregularidades constatadas a posterior. 
 

Parágrafo Sétimo – A execução do contrato, bem como os casos nele 
omissos, regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n. 8.666/93, combinado com o 
inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 
 
 

DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O serviço contratado será 
recebido e aceito na forma do que dispõe o art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93, e dar–
se–á da seguinte forma: 

 
a)  PROVISORIAMENTE, pelo Fiscal Técnico do Contrato, mediante 

provocação formal da CONTRATADA, após finalização do serviço 
contratado, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias; 

b)  DEFINITIVAMENTE, por Comissão a ser designada pela 
Autoridade competente, dentro do prazo de até 90 (noventa) dias 
contados a partir da data de recebimento provisório, e/ou após 
comprovação de sua perfeita execução, cumprindo–se todas as 
condições estabelecidas neste instrumento. 

 
Parágrafo Único – Em face de descumprimento das condições e 

especificações estabelecidas na presente contratação e/ou havendo quaisquer 
pendências, a Fiscalização convocará a CONTRATADA para realizar os reparos 
necessários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A emissão da Nota Fiscal/Fatura, 

em relação a cada etapa de execução prevista no cronograma físico–financeiro, deve ser 
precedida do recebimento provisório e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo. 

 
Parágrafo Primeiro – Ao final de cada etapa da execução contratual, 

conforme previsto no Cronograma Físico–Financeiro, a Contratada apresentará a 
medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 
cálculo detalhada; 

 
Parágrafo Segundo Uma etapa será considerada efetivamente 
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concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico–
Financeiro, estiverem executados e aprovados em sua totalidade; 

 
Parágrafo Terceiro - A Contratada também apresentará, a cada 

medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e 
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 
caso. 

 
Parágrafo Quarto - Quando os serviços contratados forem 

concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à 
Fiscalização, a qual competirá a verificação dos serviços executados, consoante os 
critérios e especificações previstas para fins de recebimento provisório. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – O recebimento provisório da obra será 

realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização 
após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

 
a) A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executados, por meio da fiscalização técnica competente, 
acompanhados dos profissionais encarregados, com a finalidade de 
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
 

b) Para efeito de recebimento provisório da obra, ao final do último 
período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o 
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 
 

c) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório 
da obra. 
 

d) O recebimento provisório da obra também ficará sujeito, quando 
cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos 
Manuais e Instruções exigíveis, se for o caso. 

 
e) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

 
Parágrafo Primeiro – No prazo de até 8 dias corridos a partir do 

recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de 
fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 
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atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
 

Parágrafo Segundo – quando a fiscalização for exercida por um único 
servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão 
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao 
gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 
Parágrafo Terceiro – Será considerado como ocorrido o recebimento 

provisório da obra com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de 
um a ser feito, com a entrega do último. 

 
Parágrafo Quarto – Na hipótese de a verificação a que se refere o 

parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - No prazo de até 10 (dez) dias 
corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá 
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

I. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

II. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

III. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização. 

IV. A equipe nomeada procederá à inspeção minuciosa dos serviços executados, 
eventualmente solicitando à Fiscalização o registro, análise e conclusão das 
ocorrências ocorridas durante o serviço; 

V. O Gestor do Contrato ou a equipe nomeada realizará a análise dos relatórios e 
de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar 
as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as 
respectivas correções; 

VI. Não restando pendências, o Gestor ou a equipe nomeada emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo da obra com os serviços contratados, com base nos 
relatórios e documentações apresentadas; 

VII. O gestor comunicará a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 
o valor exato dimensionado; 

VIII. O prazo para o recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias corridos, a contar da entrega da obra; 

IX. Na hipótese de a verificação a que se refere o inciso anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar–se–á como realizada, consumando-
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se o recebimento definitivo no dia do esgotamento, inteligência do art. 73, § 
3º da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O recebimento provisório ou 
definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Os serviços poderão ser 
rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Qualquer correção que seja de 
responsabilidade da Contratada, antes ou depois do Recebimento Definitivo, implicará 
na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que, em decorrência desta ou do 
defeito original, se tornem necessários. 

 
 

DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Para efeito de pagamento 
somente serão considerados os serviços e obras efetivamente executados pelo 
contratado e aprovados pela fiscalização. 

Parágrafo Único - Consideram-se serviços executados aqueles que 
estiverem rigorosamente correspondendo ao projeto e suas respectivas modificações 
aprovadas pelo contratante. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - A medição de serviços e obras 
será baseada em relatórios periódicos, elaborados pelo contratado, onde estarão 
registrados os levantamentos, cálculos, fotografias e gráficos necessários à 
discriminação e determinação e comprovação das quantidades dos serviços 
efetivamente executados. 

Parágrafo Único - A discriminação e quantificação dos serviços e 
obras considerados na medição respeitarão, rigorosamente, as planilhas de orçamento 
anexas ao contrato, inclusive, os critérios de medição e pagamento, a saber: 

I. As medições serão realizadas ao final de execução de cada etapa contratual, 
conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro. Entendendo-se por 
Etapa – cada uma das partes em que se divide o fornecimento do bem, 
execução da obra ou prestação do serviço, em relação aos prazos ou 
cronogramas contratuais.  

II. Não é o tempo transcorrido que habilitará a Contratada a medir, mas somente 
a conclusão efetiva de todos os serviços da etapa. A diferença do tempo de 
execução da etapa para trinta dias corridos indicará atraso ou adiantamento de 
execução.  
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III. Os percentuais de serviços realizados haverão de ser comprovados por 
levantamentos com memória de cálculo e mapas de medição.  

IV. Não serão aceitos como percentuais realizados a mera existência de materiais 
no canteiro mas tão somente a execução efetiva dos serviços ou de suas 
frações.  

V. A Contratada deverá solicitar à fiscalização que realize visita à obra para 
aferir a medição com antecedência mínima de três dias úteis. Caso aprovada a 
conclusão da etapa, o dia da visita à obra será considerado a data de sua 
conclusão.  

VI.  No caso da visita da fiscalização ser realizada após o prazo de três dias úteis 
a contar da data de solicitação da Contratada e a conclusão da etapa ser 
aprovada pela fiscalização, o terceiro dia útil após a solicitação da Contratada 
será considerado como a data de sua conclusão.  

VII. A Contratante terá o prazo máximo de dez (10) dias úteis, contados a partir da 
data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em 
parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a 
conformidade dos serviços executados. 

VIII. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 
dos serviços executados.  

IX.  Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de 
serviços e de memória de cálculo detalhada. 

 
 

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – A CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA, o valor de R$ ____________ (________), referente aos serviços 
objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA –. O prazo para pagamento será 

de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da apresentação das Notas Fiscais 
Faturas, considerando–se o Cronograma Físico–Financeiro constante deste Projeto 
Básico, que deverão conter o detalhamento dos serviços executados, acompanhada dos 
demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, que 
constam abaixo, a saber: 

 
15. Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única; 

16. Comprovante de recolhimento do FGTS do mês 
anterior àquele a que se referir. 

17. Comprovante de recolhimento do INSS; 

18. CND – Certidão Negativa de Débitos para com a 
Previdência Social expedida pela Receita Federal do 
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Brasil; 

19. CRS – Certificado de Regularidade de Situação do 
FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

20. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais, expedida pela Receita Federal do 
Brasil. 

21. Folha de pagamento de salários; 

22. CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, 
expedida pela Justiça do Trabalho; 

23. Recibo de pagamento, atestando o recebimento de 
salários mensais e adicionais, além de salário–família, 
caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme 
o artigo 464 da CLT, acompanhado de comprovante 
de depósito bancário na conta do trabalhador; 

24. Comprovante de entrega de vale transporte, quando 
for ocaso; 

25. GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social / SEFIP – Sistema 
Empresa de Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social, do mês anterior àquele a que se 
referir; 

26. Comprovante de pagamento do auxílio alimentação; 

27. Comprovante de recolhimento do IRPF, do mês 
anterior àquele a que se referir, quando houver; 

28. Relação nominal dos empregados, relacionando–os 
aos seus respectivos postos de trabalho, bem como as 
observações e/ou alterações ocorridas no mês a que se 
referir a nota fiscal para o pagamento [férias, licenças, 
substituições (com exceção à substituição das férias 
que não será necessária), etc.]. 

Parágrafo Primeiro – Os pagamentos decorrentes de despesas cujos 
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 
1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993 

Parágrafo Segundo – A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser 
obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por 
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo Terceiro – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de 
irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas 
no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

Parágrafo Quarto – O setor competente para proceder ao pagamento 
deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários 
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e essenciais do documento, tais como: 

a) O prazo de validade; 

b) A data de emissão; 

c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) O período de prestação dos serviços; 

e) O valor a pagar; e 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

Parágrafo Quinto – Havendo erro na apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

Parágrafo Sexto – Será considerada data do pagamento o dia em que 
constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

Parágrafo Sétimo – Antes de cada pagamento à contratada, será 
realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital. 

Parágrafo Oitavo – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de 
irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 

Parágrafo Nono – Previamente à emissão de nota de empenho e a cada 
pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 

Parágrafo Dez – Não havendo regularização ou sendo a defesa 
considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

Parágrafo Onze – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá 
adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

Parágrafo Doze – Havendo a efetiva execução do objeto, os 
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, 
caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

Parágrafo Treze – Será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança 
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
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Parágrafo Catorze – Quando do pagamento, será efetuada a retenção 
tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

Parágrafo Quinze – Caso não seja apresentada a documentação 
comprobatória do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 
2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura 
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

Parágrafo Dezesseis – Na hipótese prevista no parágrafo anterior, não 
havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a 
contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 
contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

Parágrafo Dezessete – O contrato poderá ser rescindido por ato 
unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos 
do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA –. Nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o 
valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de 
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

( EM = I x N x VP ) 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser 
paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0023014, assim apurado: 

I = 0,0023014 
I = (6/100) 365 
I = (TX/100)/365. 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 
DA FORMA DE REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – Os preços são fixos e irreajustáveis no 

prazo de 12 (doze) meses contado da data de elaboração da Planilha de Custos e 
Formação de Preços (base – SINAPI). 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Na hipótese de reequilíbrio 
econômico financeiro, o mesmo somente poderá ser realizado a contar de 30 (trinta) 
dias de iniciada a reforma e será processado nos termos da legislação de regência à 
espécie. 

Parágrafo Único - Não poderá ser suspensa a reforma para se aguardar 
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resultado do reequilíbrio econômico e financeiro, devendo a obra seguir o cronograma 
físico–financeiro estabelecido neste Projeto Básico. 

 
 

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – É permitida a 
subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do 
contrato. 

 
Parágrafo Primeiro – Com exceção dos serviços incluídos de 

Administração Local da reforma, presente no item 1. Administração da planilha 
orçamentária (Anexo II-C) do Projeto Básico, todos os demais serviços poderão ser 
subcontratados observando o valor máximo permitido. 

 
Parágrafo Segundo – A subcontratação depende de autorização 

prévia da Contratante, que deverá avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 
Parágrafo Terceiro – A subcontratada deverá atender aos mesmos 

requisitos de qualificação técnica exigidos para a Contratada neste projeto básico. 
 
Parágrafo Quarto – A Contratada é responsável pela comprovação da 

habilitação técnica da subcontratada por meio de documentos que deverão ser avaliados 
pela Contratante antes do início do serviço da subcontratada. 

 
Parágrafo Quinto – A listagem das empresas subcontratadas deverá 

ser formalmente apresentada à fiscalização do contrato, mantendo-a atualizada; 
 
Parágrafo Sexto – A subcontratação dos serviços deverá ser 

comprovada mediante a seguinte documentação: 
 
a) contrato firmado entre a licitante vencedora e subcontratada, 
acompanhado da comprovação da sua regularidade jurídico-fiscal, 
técnico-operacional e profissional. 

b) declaração de que na empresa subcontratada seus empregados, 
prestadores de serviços ou administradores não são cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros, de membros ou juízes vinculados a 
este Tribunal. 

Parágrafo Sétimo – Somente será autorizada a subcontratação de 
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de 
direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 
2018. 

 
Parágrafo Oitavo – Em qualquer hipótese de subcontratação, 

permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, 
cabendo–lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 
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como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 
Parágrafo Nono – É de responsabilidade da CONTRATADA o 

pagamento à eventual subcontratada, bem como todas as responsabilidades legais e as 
decorrentes desta contratação. 

 

 

DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – Poderá haver acréscimo ou 
supressões nos serviços contratados conforme prevê o § 1º do artigo 65 da lei 8.666/93. 

 
Parágrafo Primeiro – As alterações contratuais sob alegação de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite 
do § 1º do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. 

 
Parágrafo Segundo – No caso de alegação, por parte da CONTRATADA, 

de falhas ou omissões nas peças que compõe o projeto básico, a mesma deverá apresentar 
pedido de análise formal à Fiscalização, incluindo planilha das alterações orçamentárias, 
memória de cálculo detalhada, planta com marcações dos serviços acrescentados e/ou 
suprimidos e relatório fotográfico. Sendo desconsiderados os pedidos em desconformidade 
com as condições apresentadas. 

 
Parágrafo Terceiro – O preço de referência será o resultante do custo 

global de referência acrescido do valor correspondente à taxa de BDI de referência e deverá 
ser considerada a data-base de elaboração do orçamento de referência da Administração. 

 
Parágrafo Quarto – Em caso de aditivos contratuais em que se alterem a 

quantidade de serviços existentes na planilha orçamentária de referência, serão adotados para 
esses serviços os preços unitários contratuais. 

 
Parágrafo Quinto – Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferença 

percentual entre o novo preço de referência e o preço global contratado ocasionados pela 
alteração de quantidades dos serviços não poderá ser reduzida em favor da contratada em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Portanto, poderão ser 
realizadas supressões para que a diferença percentual citada não seja reduzida. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – Em caso de aditivos contratuais 

em que se incluam serviços novos no contrato, que não constaram da planilha orçamentária 
de referência, os quais estejam estritamente relacionados com o objeto da contratação, sejam 
comprovadamente necessários à conclusão da obra e tenham sido autorizados pela 
administração, deverão ser seguidas as determinações a seguir. 
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Parágrafo Primeiro – O preço dos serviços novos será calculado 
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificados no 
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço referencial 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 artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013. 

 
Parágrafo Segundo – O preço de referência do novo serviço será obtido 

com base nos sistemas referenciais de custos, considerando a data-base de elaboração do 
orçamento de referência da Administração. 

 
Parágrafo Terceiro – Conforme necessário, serão adotados para a 

inclusão de serviços novos no contrato os procedimentos descritos nos Parágrafos Quarto, 
Quinto e Sexto desta Cláusula, nessa mesma ordem e prioridade. Ou seja, primeiramente, 
deverá ser adotado o procedimento descrito no Parágrafo Quarto, caso não seja possível será 
adotado o descrito no Parágrafo Quinto e, por último, o procedimento do Parágrafo Sexto. 

 
Parágrafo Quarto – Inclusão de serviços novos existentes no sistema 

referencial de custo Sinapi: 
1 em relação ao orçamento-base. 

Parágrafo Quinto – Inclusão de serviços novos não existentes no sistema 
referencial de custo Sinapi, pesquisado em outros sistemas referenciais ou orçados com 
composição própria. 

1) A administração utilizará a composição do sistema de referência, 
realizando ajustes pertinentes e, sempre que possível, substituindo os 
preços dos insumos por aqueles praticados pelo Sinapi. 
2) Conforme o caso, a composição deverá ser elaborada na mesma data 
base do contrato. Caso inviável, em vista da adoção de insumos cotados 
no mercado, será deflacionada até a data-base de elaboração do 
orçamento de referência da Administração pelo índice de reajuste 
contratual, conforme as etapas 1) e 2) do _____. 
3) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da 
Administração sobre o valor obtido na etapa anterior. 
4) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em 
relação ao orçamento-base. 

Parágrafo Sexto – Inclusão de serviços ou insumos novos obtidos através de 
pesquisa de mercado:  

1) A administração realizará pesquisa de mercado do serviço / insumo 
em pelo menos três prestadoras de serviço / fornecedores, adotando o 
preço médio como parâmetro. Quando não for possível obter o mínimo 
de três cotações, a administração deverá apresentar justificativa. 
2) O valor obtido será deflacionado pelo índice de reajuste contratual 
até a data-base de elaboração do orçamento de referência da 
Administração. 
3) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da 
Administração sobre o custo deflacionado. 
4) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em 
relação ao orçamento-base. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
) Será pesquisado o valor do serviço mais apropriado, obtido a partir da 
mediana do Sinapi para a região, extraído do relatório de serviços da 
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data-base de elaboração do orçamento de referência da Administração. 
2) Se necessário, serão realizados ajustes nas composições do Sinapi 
para adequar o serviço às particularidades executivas da obra. 
3) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da 
Administração sobre o custo do Sinapi. 
4) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – – Nos termos dos arts. 86 e 87 da 

Lei Federal nº. 8.666/93 a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as 
seguintes penalidades: 
 

* I. ADVERTÊNCIA – Feita através de notificação por meio de ofício, mediante 
contra recibo do representante legal da contratada, ficando estabelecido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para cumprimento das obrigações descumpridas, sempre que forem 
observadas irregularidades de pequena monta, para as quais tenha concorrido, e desde 
que, ao caso, não se apliquem às demais penalidades. 
 
* II. MULTA MORATÓRIA – Conforme abaixo especificado: 
 

a) De 0,1% sobre o valor global da contratação, por dia de atraso injustificado no 
início da prestação dos serviços, limitada sua aplicação até o máximo de dez 
dias, independentemente das demais sanções cabíveis. 

b) Após o 10° dia de atraso, os serviços poderão, a critério da Administração, não 
mais serem aceitos, configurando–se a inexecução total do contrato, com as 
consequências previstas em lei e neste instrumento; 

c) Cumulativamente também poderá ser penalizada de acordo com o grau de 
infração cometida, conforme a tabela abaixo. O percentual incidirá sobre o valor 
total do contrato vigente, na data da ocorrência do fato: 

d) Além da multa prevista neste inciso, poderão ser aplicadas multas, conforme 
graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. 

 
TABELA 01- GRAU DA INFRAÇÃO X PERCENTUAL: 

 

GRAU PERCENTUAL 

1 0,3% 

2 0,5% 

3 1,0% 

4 1,5% 

5 2,0% 

 
TABELA 02 – INFRAÇÕES 

 



117 

 

Nº DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado sem identificação - 
por empregado e por ocorrência, cumulativamente. 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução 
dos serviços; 01 por empregado e por dia. 

1 

3 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI), quando necessários, por 
empregado, por ocorrência. 

1 

4 Deixar de apresentar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART dos serviços para início da execução 
destes no prazo de até 10 (dez) dias após a emissão da 
ordem de execução de serviço; por dia de atraso. 

1 

5 Descumprir quaisquer itens do Edital e seus Anexos, 
mesmo que não previstos nesta tabela de multas- por 
ocorrência 

1 

6 Não realizar a limpeza e retirada de lixo imediatamente 
após a execução dos serviços – por ocorrência. 

1 

7 Não substituir empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas atribuições - 
por empregado e por dia, cumulativamente. 

2 

8 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 
proteção individual – EPI, quando necessários - por 
empregado e por ocorrência, cumulativamente. 

2 

9 Não cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência 

2 

10 Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar - por 
ocorrência. 

2 

11 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa 
designada. 

2 

12 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrência. 

3 

13 Fornecer informação pérfida de serviço realizado ou 
substituição de material sem anuência da FISCALIZAÇÃO – 
por ocorrência. 

4 

14 Utilizar as dependências do Tribunal Regional do Trabalho 4 
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da 19ª Região para fins diversos do objeto do contrato; por 
ocorrência. 

15 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais seja dos 
próprios trabalhadores, dos servidores ou terceiros - por 
ocorrência. 

5 

 
Parágrafo Primeiro - As eventuais reincidências serão punidas com 

multas do grau imediatamente superior (ou mesmo grau, quando a incidência ocorrer no 
grau máximo), independentemente da aplicação de outras penalidades. 

 
Parágrafo Segundo - O somatório de todas as multas aplicadas ao 

longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá 
declarar a inexecução total do contrato. 
 
* III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - A sanção de suspensão do direito de licitar 
e de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, de que trata o inciso 
III, art. 87, da Lei nº. 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou 
dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, nos casos previsto 
na lei 8.666/93; 
 
* IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU 
CONTRATAR - A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser 
aplicada, dentre outros casos, quando: 
 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

b)  praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar 

com o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em virtude de atos ilícitos 
praticados;  

 
Parágrafo Terceiro - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente 

pela Administração no caso de inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções 
previstas no contrato e em legislação específica. 

 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência, de suspensão 

temporária do direito de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

 
Parágrafo Quinto - O valor da multa poderá ser descontado do 

pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 
 

Parágrafo Sexto - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o 
CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contato da comunicação oficial. 
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Parágrafo Sétimo - Esgotados os meios administrativos para cobrança 

do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, aquele será encaminhado 
para inscrição em dívida ativa. 

 
Parágrafo Oitavo - A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

 
 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – O Tribunal Regional do 
trabalho da 19ª Região poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial, sem que assista à contratada o direito a 
qualquer indenização, nos casos e formas fixados pela Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - A inexecução, total ou parcial 
do contrato, poderá acarretar a sua rescisão. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – A decisão de rescisão 

contratual será formalmente motivada nos autos do processo administrativo, 
assegurados à CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O CONTRATANTE, analisada a 

defesa feita pela CONTRATADA, caso considere plausível sua justificativa, e ouvido o 
Fiscal do Contrato no que diz respeito ao histórico do comprometimento da Empresa 
com a execução do Objeto, poderá relevar os critérios utilizados e decidir pela 
continuidade do Contrato. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - Fica assegurado o reconhecimento 

dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa na forma prevista no 
art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA -A Administração 

poderá rescindir o Contrato nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei Federal nº. 
8.666/1993 com as consequências do art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções 
previstas em lei e neste edital. 

 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – As despesas 
decorrentes da contratação objeto desta Tomada de Preços correrão à conta dos recursos 
assim consignados no Programa de Trabalho: 02.122.0033.4256.0027 (Apreciação de 
Causas na Justiça do Trabalho - Estado de Alagoas) – PTRes 168234 - Natureza de 
Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica). 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – O Objeto 
contratado poderá ser acrescido ou diminuído dentro dos limites estabelecidos na lei nº. 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA –De acordo com o art. 

3º, da Resolução Administrativa nº. 7, de 18/10/2005, do CNJ - Conselho Nacional de 
Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 
serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao CONTRATANTE. 
 
 

DA PUBLICAÇÃO 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – Em cumprimento ao 
disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, incumbirá ao 
CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais 
termos aditivos no Diário Oficial da União.  
 
 

DO FORO 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – É competente o foro do 
Juízo Federal da Seção Judiciária de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente avença. 

 
E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e 

contratado, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, para que produza 
seus legais e jurídicos efeitos. 

 
 
Maceió, ___ de ________ de 2022. 

 
 

 
CONTRATANTE 

 
 
 

CONTRATADA 
 


