PROCESSO N.º 09.53.11.0084-35
CONCORRÊNCIA N.º 001/11
DATA DE ABERTURA: 10 de março de 2014
HORÁRIO: 09 horas (Horário de Brasília).
LOCAL DE ABERTURA: Sala de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região, localizada no 1˚ andar do Edifício Presidente Médici, na Rua do Cabral, 161,
Nazaré, Salvador-BA, tel: (071)3319-7807/7613, fax: (071)3319-7063.
LOCAL PARA AQUISIÇÃO DESTE EDITAL: No sítio http://www.trt5.jus.br ou na Seção de
Licitação deste Tribunal, localizada no 1˚ andar do Edifício Presidente Médici, na Rua do
Cabral, 161, Nazaré, CEP.: 40.055-010 - Salvador-Bahia, e mediante a entrega de mídia tipo
DVD virgem para cópia do presente instrumento convocatório.
O Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, para conhecimento dos interessados,
torna público, por meio de sua Comissão Especial de Licitação (CEL), designada pela Portaria
nº 0352/2011, reti-ratificada pelas portarias nºs 0546/2011, 0697/2011, 1139/2011, 1262/2011,
1655/2011 e pelos Atos TRT5 nº 0111/2013 e 429/2013, que nos dia, horário e local acima
indicados, fará realizar licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o regime de execução
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tipo MENOR PREÇO, para o fim (objeto) e nos termos
a seguir mencionados, de acordo com as condições deste Edital e seus anexos, publicados no
Diário Oficial da União, Diário da Justiça Eletrônico do TRT - 5ª Região e divulgados no jornal
Correio da Bahia, e observados todos os preceitos de Direito Público, e em especial as normas
jurídicas vigentes que regem a matéria.
1. DO FUNDAMENTO LEGAL
O edital da presente licitação pública reger-se-á pelos comandos legais seguintes:
1.1 - Arts. 22, I e § 1º e 23, I, “c”, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores Concorrência - Lei de Licitações;
1.2 - Art. 45, §1º, I, da Lei 8.666/93 – Menor preço, na Lei de Licitações;
1.3 - Art. 10, II, “a”, da Lei 8.666/93 – Empreitada por preço global;
1.4 - Decreto nº 3.772, de 09/01/2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 25/11/2002
-Regulamenta o SICAF;
1.5 - Subsidiariamente pela Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor;
1.6 - Outras legislações pertinentes e complementares, inclusive a Instrução Normativa nº 2, de
21/10/2010, da SLTI/MPOG, e as Leis Complementares nºs 123, de 14/12/2006, e 128,
de 19/12/2008 e 139/2011, de 10/11/2011;
1.7 - Decreto nº 6.204, de 05/09/2007 – (Regulamento da LC 123/2006);
1.8 - Decreto nº 7.983, de 08/04/2013 – (Estabelece critérios para elaboração de orçamento de
referência de obras e serviços de engenharia);
1.9 - Instrução Normativa no 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI/MPOG (Sustentabilidade
ambiental), bem como o Anexo I da Resolução 103, de 25 de maio de 2012, do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho, que aprova o Guia Prático para inclusão de critérios de
sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho
de primeiro e segundo graus;
1.10 -Resolução nº 98, de 20 de abril de 2012, do CSJT, que dispõe sobre a inclusão de
exigência de capacitação em saúde e segurança no trabalho nos editais e contratos
administrativos firmados pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
1.11 -Demais exigências deste Edital e seus Anexos.
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2. DO OBJETO
2.1. A presente Concorrência destina-se à contratação de empresa de engenharia para
execução dos serviços projetados e especificados para a construção e funcionamento
do complexo da futura sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Centro
Administrativo da Bahia - CAB, a fim de atender às necessidades deste Regional, nos termos
e condições constantes deste edital e em conformidade com as especificações e quantitativos do
Anexo I.
2.2. A elaboração dos trabalhos para a consecução do objeto deste certame deverá ser de
primeira linha e obedecer às normas do Código de Defesa do Consumidor, às orientações da
ABNT, NBR’s, em especial à NBR 8800/86 – Projeto e Execução de Estruturas Metálicas,
observando, no que couber, as recomendações da AISI – American Iron and Steel Institute – e
AISC – American Institute of Steel Construction, bem como as exigências das Concessionárias
de Serviços Públicos e as especificações dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de
aplicação e utilização, além da legislação vigente aplicável, tanto Municipal, como Estadual e
Federal.
2.3. Os quantitativos especificados neste Edital poderão ser acrescidos ou reduzidos, a
critério da Administração, dentro dos parâmetros fixados no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93,
observando-se, ainda, o art. 24 caput da resolução 114/2010 do CNJ.
2.3.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
2.4. O orçamento estimado para o objeto desta licitação é de R$ 365.719.817,30 (Trezentos e
sessenta e cinco milhões, setecentos e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e trinta
centavos).
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
desta Concorrência, de acordo com o parágrafo 1º do art. 41 da Lei 8.666/93.
3.1.1. O licitante, antes de apresentar sua proposta e no prazo supra, deverá proceder à
análise de toda a documentação referente à presente licitação, dirimindo todas as dúvidas
porventura existentes, de modo a não incorrer em omissões que não poderão ser alegadas
posteriormente em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.
3.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, em
conformidade com parágrafo 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93.
3.2.1. Dos resultados da verificação preliminar mencionada no subitem 3.1.1 acima, deverá
o licitante dar imediata comunicação escrita a este Tribunal, dentro do prazo estabelecido
no caput, apontando discrepâncias, omissões ou erros que porventura tenha observado,
não servindo, para todos os efeitos legais, o orçamento estimativo divulgado pelo
TRT5 de parâmetro para futuras reclamações durante a execução do contrato, por se
tratar de licitação para contratação de serviços por Empreitada por Preço Global,
baseada nos projetos e especificações, não podendo ser, portanto, utilizadas as
composições unitárias da Contratada ou do Contratante para pleitear quaisquer aditivos.
3.3. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição.
3.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame, salvo se, inquestionavelmente, a alteração que se fizer necessária diante do
questionamento proposto não afetar a formulação das propostas.
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3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta Concorrência pessoas jurídicas:
4.1. Que atendam às condições deste Edital e de seus anexos, apresentem os documentos
nele exigidos e comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos para a sua
habilitação, constantes no item 7 deste instrumento convocatório, vedada a participação:
a)O(s) autor(es) do(s) PROJETO(S), pessoa(s) física(s) ou jurídica(s);
b) Empresa que, isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração
do(s) PROJETO(S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação;
d) Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com o TRT 5
Região, durando o prazo da sanção aplicada;
e) Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;
f) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
g) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento
licitatório;
h) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; e
i) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum.
4.1.1 A relação de parentesco entre o sócio da empresa vencedora do certame e o autor
do projeto caracteriza a participação indireta deste na licitação, o que afronta o disposto
no art. 9º, §3º, da Lei 8.666/93, inviabilizando a sua participação como licitante;
4.2. Regularmente estabelecidas e autorizadas a funcionar no país, permitida a
participação de consórcio de empresas – qualquer que seja a sua constituição-, e que não
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, cooperativas de trabalho, trabalhadores
autônomos, avulsos ou eventuais;
4.3. Reunidas em consórcio de empresas, sem limite de empresas-membro e constituído sob
as leis brasileiras, desde que também cumpridas as formalidades e obrigações previstas neste
edital e seus anexos
4.4. Que sejam integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
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4.5. Que tenham, em seus estatutos ou contratos sociais, o objeto deste edital;
4.6. Que não estejam suspensas ou impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do inciso II do art. 87 da lei 8.666/93, enquanto durar a sanção aplicada;
4.7. Que não estejam impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da
sanção aplicada;
4.8. Que não estejam incursas nas sanções previstas nos incisos III ou IV do Artigo 87 da
Lei nº 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação;
4.9. Que não estejam em processo de falência ou com falência decretada, em concurso de
credores, em dissolução, recuperação ou liquidação judicial ou extrajudicial de sociedade,
fusão, cisão ou incorporação;
4.10. Que não possuam entre seus sócios servidor do Tribunal Regional do Trabalho da
5ª Região;
4.11. Que não tenham entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este
Tribunal.
Parágrafo único - Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o
mesmo tenha sido declarado inidôneo ou suspenso para licitar ou contratar com a
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo a
simples apresentação da proposta a indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos
que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim os membros da CEL da
penalidade disposta no art. 97 da Lei 8.666/93.
5. DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS

FORA DOS ENVELOPES)

5.1. O credenciamento é a condição obrigatória para a manifestação, em nome do licitante,
no momento de realização da sessão da licitação.
5.1.1. O credenciamento, para as modalidades da lei 8.666/93, poderá ser exercido, a
qualquer tempo, desde que cumpridas as formalidades previstas neste título.
5.2. No dia, local e horário designados para realização deste certame, antes do início da
sessão, a empresa interessada ou seu representante legal deverá proceder ao respectivo
credenciamento, conforme estabelecido neste item 5.
5.3. O preposto ou representante legal da empresa ou do consórcio, identificado mediante
apresentação de carteira de identidade ou outro documento legal equivalente (com foto)
efetuará o seu credenciamento, exibindo documento que o habilite para participar do
procedimento licitatório, nos termos do item seguinte.
5.4. O credenciamento far-se-á pela apresentação de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, outorgando expressamente os poderes
necessários para praticar, em nome do proponente, todos os atos pertinentes a esta
Concorrência (conforme modelo constante no Anexo IV).
5.4.1. No caso do item anterior, o instrumento de procuração DEVERÁ VIR
ACOMPANHADO DE CÓPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE
QUE O OUTORGANTE POSSUI PODERES PARA OUTORGAR A PROCURAÇÃO.
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5.4.2. Não será admitido constar na procuração delegação de poderes pelo
responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, em razão de sua
responsabilidade técnica ser intransferível.
5.5. No caso de titular, proprietário, diretor, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
dever-se-á apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la,
entendendo-se como tal a cópia, devidamente autenticada, do respectivo estatuto, contrato
social, em que estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
nome do licitante.
5.5.1. A verificação dos poderes mencionados no item acima será realizada com a
análise da redação da cláusula que trata da ADMINISTRAÇÃO, constante no
estatuto ou contrato social.
5.6. Em se tratando de consórcio, a procuração deverá ser emitida pela empresa líder e
assinada por pelo representante assim designado no Termo de compromisso público ou
particular de constituição do consórcio, cuja cópia deve ser apresentada para fins de
verificação e anexação aos autos.
5.7. No momento do Credenciamento a licitante deverá apresentar a Declaração de
Elaboração Independente de Proposta, consoante Instrução Normativa nº. 02, de 16 de
setembro de 2009, nos termos do Anexo VIII, devidamente assinada por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do
assinante, bem como constando o número de identidade do declarante.
5.7.1. Na ausência da declaração referida no subitem anterior, o representante legal ou
credenciado da empresa ou consórcio poderá preenchê-la no local, apresentando-a à CEL.
5.7.2. A empresa licitante ou o consórcio que não trouxer a declaração assinalada nem
preenchê-la no local será declarada(o) inapta(o) para participar do certame.
5.8. As microempresas e empresas de pequeno porte membros do consórcio poderão exercer o
tratamento diferenciado a elas conferido pela LC 123/2006, observando-se ainda a LC
139/2011, desde que apresentem o respectivo documento de registro no Registro de Empresa
Mercantil ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e, ainda, que comprovem ter auferido no
último ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais) para as microempresas, ou receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no caso das
empresas de pequeno porte.
5.8.1. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o
subitem anterior será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
5.8.2. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade
ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o §2º da LC 123/2006 estará
excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto na mencionada Lei Complementar, bem
como do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com efeitos
retroativos ao início de suas atividades, conforme previsão expressa do §10º do art. 3º da
referida lei.
5.8.3. A exclusão de que trata o subitem anterior não retroagirá ao início das atividades se o
excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do
respectivo limite ali referido, hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no anocalendário subsequente.
5.8.4. A comprovação da situação da licitante como Microempresa ou empresa de Pequeno
Porte dar-se-á mediante simples declaração, conforme modelo do Anexo V.
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5.8.4.1. No caso de consórcio formado exclusivamente por ME e/ou EPP, a
comprovação deverá ser feita individualmente por todas as empresas integrantes, sob
pena de preclusão do direito aos benefícios decorrentes do tratamento diferenciado.
5.8.4.2. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto
n.º6.204, de 5 de setembro de 2007, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais.
5.8.5. Esse direito deverá ser exercido no momento do credenciamento realizado na
primeira sessão originalmente designada para a ocorrência do certame ou juntamente
com a documentação de habilitação, sob pena de preclusão.
5.8.6. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº
123/2006 a pessoa jurídica mencionada nos incisos I a X do § 4º do art. 3º da referida lei.
5.9. O não-credenciamento do proponente ou de seu representante legal não é fato impeditivo
para recebimento e abertura de seus envelopes contendo a habilitação e proposta de preços,
mas o impedirá e a qualquer pessoa presente que se manifeste e responda pela empresa ou
pelo consórcio ao qual está vinculado.
5.9.1. O não-credenciamento da microempresa ou empresa de pequeno porte nessa
qualidade e integrantes de consórcio como membro não consistirá fato impeditivo para
recebimento, abertura e consideração do conteúdo de seus envelopes contendo a
habilitação, arcando, entretanto, com as consequências de eventual declaração de
inabilitação do consórcio do qual fizer parte, se, quando da consulta ao SICAF, resultar que
sua documentação obrigatória e/ou habilitação parcial estiverem vencidas, não podendo se
valer dos privilégios concedidos pela LC 123/2006, por não ter comprovado o seu
enquadramento.
5.10. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região admite, até o dia útil anterior à data de
realização desta Concorrência, o recebimento, por correio, de envelopes de proposta e de
habilitação de qualquer licitante que não possa comparecer pessoalmente à sessão, desde que:
a) A documentação de habilitação atenda aos requisitos do item 7 e a proposta de preço aos
requisitos do item 8 deste Edital, bem como esteja acompanhada de cópias autenticadas
do contrato social e alterações e da carteira de identidade ou outro documento legal
equivalente (com foto) de quem a assinou, possibilitando a sua identificação e a
verificação de que possui poderes para a realização do ato.
b) Sejam os envelopes devidamente identificados dirigidos à Seção de Licitação,
localizada no 1˚ andar do Edifício Presidente Médici, na Rua do Cabral, 161, Nazaré,
CEP.: 40.055-010 - Salvador-Bahia.
5.10.1. O interessado que optar pela remessa dos envelopes de habilitação e proposta por
via postal assumirá os riscos de problemas, atrasos ou quaisquer outros defeitos relativos ao
serviço de entrega, arcando com as consequências de eventual não participação do
certame, não cabendo ao Tribunal responsabilidade quanto a esses fatos.
6. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. A reunião, para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitação e as propostas de preços dos licitantes, será pública e dirigida pelo Presidente da
CEL, no local, na hora e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
6.1.1. Na ocorrência de impedimento ou qualquer eventualidade decorrente de caso fortuito
ou força maior, decretação de ponto facultativo ou feriado que altere a normalidade dos
serviços administrativos, não havendo, portanto, expediente na data marcada para o
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recebimento dos envelopes de que trata o tópico acima, ficará a reunião adiada para o
primeiro dia útil subsequente, mantidos os mesmos horário e local, salvo se outra data ou
hora forem expressamente designadas pela Comissão de Licitação, permanecendo
inalterados os demais termos do Edital.
6.1.2. Da(s) sessão(ões) pública(s) serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelo
Presidente e membros presentes da CEL, consignando, se for o caso, os registros efetuados
pelos representantes legais dos licitantes presentes, exclusivamente quanto aos atos
praticados na sessão, devendo eventuais impugnações a documentos ou propostas serem
apresentadas somente em momento apropriado, que consiste na fase recursal prevista na
legislação.
6.2. Realizado o cadastramento, passar-se-á ao início da abertura dos envelopes, e uma vez
aberto o primeiro envelope de habilitação, não mais serão admitidos novos proponentes.
6.3. Os interessados ou seus representantes legais apresentarão, simultaneamente, em
envelopes separados, “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”,
fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos.
6.4. Os envelopes devem conter em suas partes externas e frontais, os seguintes dizeres:
ENVELOPE 1
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Razão Social do Licitante
CNPJ:
Concorrência Nº
_____/____
Tel/Fax ___________
E-mail: ___________

ENVELOPE 2
PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social do Licitante
CNPJ:
Concorrência Nº _____/____
Tel/Fax ___________
E-mail: ___________

6.4.1. A ausência de dizeres na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para
desclassificação ou inabilitação do licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
6.4.2. Se a omissão referir-se somente ao CNPJ, a Comissão poderá fazer as diligências
necessárias para obtenção deste dado. Resultando infrutíferas as providências adotadas, o
envelope contendo a proposta de preços do licitante, caso seja possível sua identificação,
permanecerá inviolado, ficando à sua disposição na Seção de Licitação, até o prazo
máximo de 10 (dez) dias, contado da data da sessão.
6.4.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2 (Proposta de Preços) antes do
envelope 1 (Documentos de Habilitação) por falta ou erro de informação do licitante na parte
externa dos envelopes ou, ainda, por equívoco da Comissão, será novamente lacrado, sem
análise do seu conteúdo, e rubricado no fecho pelos presentes.
6.5. Recebidos os envelopes de que trata o subitem anterior, passar-se-á à sua abertura.
6.6. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO, procedendo-se à sua conferência e verificação da conformidade desta com os
requisitos fixados neste instrumento convocatório e, após o julgamento da habilitação, o de
PROPOSTA DE PREÇOS.
6.6.1. Na existência de muitos participantes no certame e para a celeridade do procedimento
licitatório, poderá a CEL sugerir a criação de uma comissão de licitantes para análise e
rubrica da documentação apresentada, cabendo somente aos seus componentes a
concessão da palavra, desde que tenham atendido ao disposto no item 5 - “credenciamento”.
6.6.1.1. A comissão eventualmente criada para a finalidade específica de análise,
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rubrica e manifestação acerca dos documentos de habilitação dos licitantes durante a
realização da seção será formada por consenso entre os próprios participantes, dando,
assim, legitimidade, aos seus atos.
6.6.1.2. Terminada a seção de abertura dos documentos de habilitação, a comissão
mencionada no subitem acima é extinta.
6.7. Opcionalmente, antes da análise da documentação de habilitação dos licitantes, a CEL
coletará os números dos CNPJ´s das empresas participantes do certame e verificará as
informações constantes do SICAF por meio de consulta “on line”, observando-se a regularidade
da documentação obrigatória e da habilitação parcial, conforme Instrução Normativa nº 2, de
21/10/2010, da SLTI/MPOG.
6.7.1. Os licitantes que optarem por prestar suas informações mediante o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, desde que estejam em situação
regular nesse sistema, poderão deixar de apresentar, dentro do envelope de
habilitação, os documentos referentes apenas à regularidade fiscal constante no art. 29
da lei nº 8.666/93.
6.7.2. A não apresentação de documentação obrigatória válida, bem como da habilitação
parcial regular (existente e válida) quando da consulta ao SICAF não será motivo de
inabilitação se o licitante tiver apresentado tal documentação dentro do envelope 1.
6.7.3. As empresas que não estiverem cadastradas no SICAF, e que tenham interesse
em fazê-lo, poderão realizar o seu cadastramento em Unidades Cadastradoras dos
órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das
Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados
nas Unidades da Federação.
6.7.3.1. A relação dos documentos e os procedimentos necessários para cadastro
no SICAF estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br
> Publicações > Manuais > Manual de Cadastramento de Fornecedores –
SICAF.
6.8. Estará habilitada a pessoa jurídica que:
6.8.1. Estiver com a situação regular no SICAF (Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores), e que apresentar as declarações e documentações referidas nos subitens
7.2 a 7.6; ou
6.8.2. Não estiver cadastrada no SICAF ou que estiver com documentação vencida
quando da consulta ao órgão mencionado, desde que, em ambos os casos, apresente no
envelope 1 toda a documentação obrigatória válida, bem como a documentação exigida
nos subitens 7.2 a 7.6.
6.9. O licitante que optar por prestar suas informações quanto à documentação (FGTS, INSS e
Receita Federal) e habilitação parcial no tocante às receitas Estadual e Municipal pelo SICAF,
deixando de apresentá-la no envelope de habilitação, não será inabilitado se:
a) Vier a comprovar ter renovado o documento com validade vencida, no mínimo 03 (três)
dias antes daquele previsto para o recebimento dos envelopes, através de apresentação
do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço à sua Unidade Cadastradora; ou
b) Quando da consulta aos sítios dos órgãos oficiais dos respectivos documentos
mencionados vinculados à documentação obrigatória e habilitação parcial, a CEL verificar
sua regularidade.
6.10. Havendo alguma restrição quanto à regularidade fiscal da microempresa ou empresa
de pequeno porte participante como membro do consórcio e não tendo apresentado a
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documentação comprobatória dentro do envelope de habilitação, não ocasionará a
inabilitação de imediato do consórcio do qual faz parte, ficando sua situação em suspenso,
não configurando tal suspensão impedimento para prosseguir para a próxima fase do certame.
6.11. A habilitação do consórcio em relação à participação de microempresa ou empresa de
pequeno porte enquadradas na forma do subitem anterior ficará suspensa para definição
posterior, até a verificação do cumprimento da regularização que lhes compete, depois de
oportunizado pela CEL prazo para tanto, conforme item 11.11 deste edital.
6.12. A existência de outra irregularidade na documentação da microempresa e empresa de
pequeno porte não correspondente à fiscal, desde que não apresentada dentro do envelope de
habilitação, implica imediata declaração de inabilitação do consórcio do qual é membro.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 1
7.1. Para se habilitarem à presente Concorrência, os interessados deverão apresentar, através
de seus representantes, a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se
refere ao cumprimento do disposto no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, nos termos do Anexo
VI, e do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo VII, à
habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, qualificação econômicofinanceira e qualificação técnica.
7.2. Das Declarações:
7.2.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos
à habilitação, conforme o § 2º, Art. 32 da Lei 8.666/93, nos termos do Anexo VI,
devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante, com a
identificação legível do nome e cargo do assinante, bem como constando o número de
identidade do declarante.
7.2.1.1 Para efeito de confirmação, embora não exaustiva, da declaração
acima, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis, serão verificadas,
ainda, durante esta fase, não somente no SICAF, conforme determinação
constante no Acórdão 1.793/2011 TCU – Plenário:
a) A existência de registros impeditivos à contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU (disponível no portal da transparência http://www.portaldatransparencia.gov.br);
b) A existência de registros impeditivos à contratação por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa, disponível no portal do CNJ.
7.2.2. Declaração de proteção ao trabalho do menor, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 9.854/99, conforme
modelo do Anexo VII, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador do licitante, com a identificação legível do nome e cargo do assinante, bem
como constando o número de identidade do declarante.
7.3. Da Habilitação Jurídica:
A habilitação jurídica consistirá na:
7.3.1. Comprovação de objeto compatível ao desta licitação, através de ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (com as respectivas alterações, se
for o caso). Em caso de omissão, a Comissão poderá efetuar consulta ao SICAF.
7.3.1.1. Considera-se, para todos os efeitos legais, como ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor o documento de constituição da empresa, acompanhado
da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à
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administração da empresa, ou a última alteração consolidada.
7.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual.
7.3.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de
sociedades civis, de prova da diretoria em exercício.
7.3.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4. Da Regularidade Fiscal:
A comprovação da regularidade fiscal consistirá na:
7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
7.4.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, através de
certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade
expresso na própria certidão, composta de:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, ou certidão positiva com efeito de negativa;
b) Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito
Federal, ou certidão positiva com efeito de negativa; e
c) Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, ou certidão positiva com
efeito de negativa, quando couber.
7.4.3. Prova de inexistência de débito perante a Previdência Social, nos termos da
Ordem de Serviço nº 207, de 08.04.99, da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do
INSS, DOU de 15.04.99, e na forma exigida pela Constituição Federal, em seu artigo 195,
parágrafo 3º, com a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
7.4.3.1. Poderá a Comissão Especial de Licitação proceder à consulta à Base de
dados da Previdência, através da internet, caso a empresa licitante não apresente a
CND, para verificação de sua regularidade, na forma da Ordem de Serviço
mencionada.
7.4.4. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS (art. 27, alínea “a”, Lei nº 8.036. de 11/05/90), através da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
7.4.4.1. Poderá a Comissão Especial de Licitação proceder à consulta à Base de
dados da Caixa Econômica Federal, através da internet, caso a empresa licitante não
apresente o CRF, para verificação de sua regularidade.
7.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
nos termos do inciso V do art. 29 da Lei 8.666/93, mediante a apresentação da CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com efeito de negativa,
demonstrando situação regular no cumprimento das obrigações trabalhistas instituídas
por lei.
7.4.5.1. Poderá a Comissão proceder à consulta, através da internet, ao Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) do Tribunal Superior do Trabalho (TST),

10

caso a empresa licitante não apresente a CNDT, para verificação de sua
regularidade.
7.5. Da Qualificação Econômico-Financeira:
A qualificação econômico financeira consistirá na:
7.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica;
7.5.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, comprovando a boa situação financeira da empresa e em que
sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de
modo a extraírem-se Índices de Liquidez Geral (ILG) e Corrente (ILC), bem como
Solvência Geral (ISG) e “Índice de Endividamento Geral (IEG)” nos valores abaixo e
calculados pela aplicação das seguintes fórmulas:

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

≥ 1,5

≥ 2,0

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

≥ 2,0

IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

≤ 0,40

7.5.2.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço.
7.5.2.2. Entendem-se como aceitos na forma da lei os balanços patrimoniais e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07
(sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive, obrigatoriamente, com os Termos
de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente,
na forma do art. 6º, da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio – DNRC, de 11 de agosto de 1997, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
c) sociedade criada no exercício em curso ou com menos de um exercício
financeiro:
- por fotocópia do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial
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Levantado, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante;
7.5.2.2.1. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
7.5.2.3. Em se tratando de consórcio, a apresentação do balanço e dos
demonstrativos contábeis e a comprovação dos índices mínimos
estabelecidos acima deverão ser realizadas por cada empresa membro do
consórcio, não sendo admitida a soma de índices ou de valores a eles
correspondentes.
7.5.3. Comprovação, considerados os riscos para a Administração, de patrimônio
líquido mínimo não inferior a R$ 36.571.981,73 (Trinta e seis milhões, quinhentos e
setenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos),
correspondente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para a contratação.
7.5.3.1. Tal comprovação deverá se dar mediante a apresentação do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta.
7.5.3.2. No caso de consórcio deverá haver comprovação, considerando o
somatório dos patrimônios líquidos das empresas consorciadas(na proporção de
sua respectiva participação), de patrimônio líquido mínimo não inferior a de R$
47.543.576,25 (Quarenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil,
quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 30 %
(trinta por cento) de acréscimo em relação aos valores exigidos para licitantes
individuais, nos termos do art. 33 da Lei 8.666/93.
7.5.3.2.1. O acréscimo referido acima não se aplica aos consórcios
compostos em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei.
7.6. Da Qualificação Técnica:
A qualificação técnica consistirá na:
7.6.1. Comprovação de registro da empresa junto ao(s) conselho(s) profissional(is), por
meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regiões do conselho profissional pertinente (CREA, etc.) , em
nome de cada Licitante isolada ou participante de Consórcio (todos os membros), válida na
data de apresentação da proposta. A referida Certidão deverá comprovar que em seu
objetivo social a Licitante está habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste
certame.
7.6.2. Comprovação de registro dos responsáveis técnicos junto ao(s) conselho(s)
profissional(is), por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa
Física (CRQPF), junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regiões, válida
na data de apresentação da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos que compuserem a documentação comprobatória do ACERVO TÉCNICOPROFISSIONAL da licitante
7.6.2.1 Facultar-se-á a não apresentação individualizada da comprovação do
registro ou inscrição dos responsáveis técnicos (Pessoa Física) se na certidão da
Pessoa Jurídica apresentada houver expressamente a menção de regularidade
para os responsáveis técnicos nela constantes, suprindo a exigência do subitem
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acima.
7.6.3. Apresentação de Termo de Vistoria (Anexo IX), em conformidade coma as
orientações contidas no capítulo ‘VI. DA VISTORIA’ do projeto básico (Anexo I) deste
edital).
7.6.3.1. Em conformidade com o disposto no Art. 18 da Resolução 114, de 20 de
abril de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e com o Art. 30 da Resolução 70, de
24 de setembro de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o licitante
poderá optar por não realizar a vistoria, desde que apresente declaração
formal assinada por seu responsável técnico nos termos do item 25 do projeto
básico (Anexo I), não podendo alegar posteriormente desconhecimento dessas
situações, suas condições e grau de dificuldade como argumento para pleito de
qualquer tipo, inclusive para se eximir das obrigações assumidas.
7.6.3.1.1 A ausência, na declaração, das informações constantes no item 25.1 do
projeto básico (Anexo I) significará implicitamente consentimento tácito integral de
seus termos, inclusive de tudo quanto indicado no referido item, por parte dos licitantes, não implicando necessariamente em sua inabilitação.
7.6.3.2 A licitante que não proceder à vistoria de acordo com as regras acima elencadas, ou que não apresentar a declaração de que trata o 7.6.3.1, será inabilitada do certame.
7.6.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, nas
formas dos subitens 7.6.4.1 e 7.6.4.2. A aludida qualificação será analisada sob duas
óticas: a do Profissional (Qualificação Técnico-profissional) e a da Empresa Licitante
(Qualificação Técnico-operacional), obedecendo os critérios elencados no capítulo ‘V
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA’ do projeto básico (Anexo I).
7.6.4.1. Qualificação Técnico-profissional: Feita na forma do item ‘22.2 ACERVO
TÉCNICO-PROFISSIONAL’ do projeto básico (Anexo I).
7.6.4.2 Qualificação Técnico-operacional - Feita na forma do item ‘22.1 ACERVO
TÉCNICO-OPERACIONAL’ do projeto básico (Anexo I).
7.6.4.3 Para fins de habilitação no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federação poderão apresentar certidões expedidas pelo CREA do seu Estado de
origem, sem estarem necessariamente visadas pelo CREA-BA. Em caso de lograr
êxito no certame, como condição para assinatura do contrato, a licitante vencedora
deverá providenciar a apresentação dessas certidões obrigatoriamente visadas pelo
CREA/BA, conforme disposto no caput do art. 5º da Resolução nº 336 do CONFEA,
de 27 de outubro de 1989..
7.6.4.4 A comprovação da regularidade junto ao Conse lho Profissio nal
não se dá pela apresentação de quitação de boleto bancário, mas com a
certidão fornecida pelo respectivo Conselho.
7.6.5 Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s)
atestado(s) referido(s) no item 7.6.4.1 será(ão) o(s) responsável(eis) pela execução
da obra, objeto deste edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s),
qualificação civil, CPF e n° do registro na entidade profissional competente,
assinada pelo(s) profissional indicado(s) e pelo representante legal da licitante,
observando as disposições contidas nos itens 22.2.7 a 22.2.7.7 do projeto básico (anexo
I). Especial atenção deverá ser dada à declaração referente ao engenheiro de segurança,
que deverá observar a previsão específica do item 22.2.7.1 do projeto básico (Anexo I),

13

além das regras gerais retromencionadas.
7.6.6 A indicação dos responsáveis técnicos feita na fase de habilitação não se confunde
com a obrigação de elencar os profissionais que comporão a equipe técnica residente de
que trata o item ‘XII DA EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE DA OBRA’ do projeto básico
(Anexo I).
7.7. Disposições Gerais da habilitação de Consórcio
A habilitação de consórcio, além das disposições gerais já elencadas, deverá obedecer ao
capítulo ‘IV DA PARTICIPAÇÃO MEDIANTE CONSÓRCIO’ do projeto básico (Anexo I) e às
seguintes orientações:
7.7.1 é obrigatória a apresentação, junto com a documentação de habilitação, do
Termo de compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito
pelas consorciadas, em conformidade com as disposições contidas no item 19 do projeto
básico (Anexo I).
7.7.2. No caso de consórcio, as pesquisas ao SICAF e nos Cadastros Nacional de
Empresas Inidôneas e Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade, serão
realizadas através de verificação do CNPJ de cada empresa-membro.
7.8. Disposições Gerais da Habilitação
7.8.1. Os documentos de habilitação deverão ser emitidos em nome do licitante, constando,
preferencialmente o número do CNPJ e o respectivo endereço, observando-se também:
a) No caso da participação ser da matriz, os documentos deverão ser em seu nome
apresentados; no caso de o licitante ser filial, os documentos deverão estar em
nome da filial.
b) Dispensar-se-ão, no caso de filial, aqueles documentos que pela própria
natureza, comprovadamente, somente forem emitidos em nome da matriz.
c) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser
apresentados em qualquer um dos nomes, seja matriz, seja filial do licitante,
excetuando-se os serviços que tenham sido realizados sob a forma de
subcontratação.
7.8.2. Todos os documentos apresentados em fotocópias pelos licitantes terão de
estar previamente autenticados, não cabendo à Comissão, no momento da sessão, a
autenticação dos mesmos.
7.8.3. No caso de os documentos apresentados em fotocópia suscitarem alguma
dúvida quanto à sua veracidade/autenticação, o Presidente da CEL poderá promover
diligência(s) destinada(s) a esclarecer(em) a dúvida indicada no processo, conforme
§3º do art. 43 da Lei 8.666/93.
7.8.4. A autenticação dos documentos poderá ser feita em cartório competente ou na
Seção de Licitação deste Tribunal, sendo, nesta última hipótese, ser realizada com a
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da abertura do certame. Os interessados
deverão agendar horário para realizar a autenticação no TRT5 por meio do telefone (71)
3319-7807.
7.8.5. No caso de os documentos apresentados em fotocópia não estarem
autenticados, os originais deverão ficar retidos nos autos, compondo o processo.
7.8.6. Os documentos emitidos por meio eletrônico (internet) poderão ser apresentados em
cópias simples e estarão condicionados à verificação pela CEL acerca de sua autenticidade
e validade nos sítios oficiais dos respectivos órgãos emissores da documentação.
7.8.7. A validade dos documentos será a expressa em cada qual, ou estabelecida em lei,

14

admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 (noventa)
dias.
7.8.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e/ou seus anexos.
7.8.9. Qualquer documento redigido em língua estrangeira deverá vir acompanhado de sua
respectiva tradução por um tradutor juramentado para o vernáculo brasileiro.
7.8.10. É admissível a utilização pelas empresas incorporadoras, para fins de habilitação, de
atestados de qualificação técnica de titularidade das incorporadas, atinentes ao acervo
técnico transferido, caso confirmada a transferência parcial de patrimônio e profissionais
decorrente de reestruturação societária de empresas que implique a transferência efetiva de
qualificação técnica e operacional entre elas, conforme disposto no Acórdão TCU nº
1.233/2013-Plenário.
7.8.11. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivos
justos decorrentes de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.
7.8.12. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o Presidente da CEL considerar o
proponente inabilitado.
7.8.12.1. Não se aplica o teor do subitem anterior ao consórcio cuja empresa membro
seja microempresa ou empresa de pequeno porte no caso de ser constatada em
relação a elas a existência de documento com validade vencida referente tão somente
à sua regularidade fiscal, devendo ser observadas as prescrições do item 6.10 deste
edital.
7.8.13. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
7.8.14. As empresas inabilitadas poderão retirar os envelopes de proposta até 10 (dez) dias
após o ato de homologação da licitação, sob pena de sua inutilização.
7.9. Conferida a documentação complementar exigida e declarados os licitantes habilitados,
passará a Comissão à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais.
7.9.1. Passarão também à fase de abertura de preços os consórcios que tiverem como
empresa membro microempresa e/ou empresa de pequeno porte que estiverem com alguma
restrição na documentação de regularidade fiscal e que não a hajam apresentado
juntamente no envelope de habilitação, visto que se enquadram nas situações descritas nos
subitens 6.11 e 6.12 deste edital.
7.10. Se todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão, com base no art. 48, §3º, da Lei
8.666/93, poderá fixar-lhes prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação, livres das causas da inabilitação.
8. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE 2
8.1 A proposta comercial contida no Envelope 2 deverá ser apresentada em conformidade com
as regras contidas no capítulo ‘VII Da Proposta De Preço’ do projeto básico (Anexo I), bem
como com as seguintes exigências:
8.1.1. Digitada, impressa e em meio eletrônico, em uma única via, preferencialmente em
papel timbrado da empresa, redigida com clareza, em língua portuguesa, sem cotações
alternativas nem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer o
seu perfeito entendimento, devidamente rubricada em todas as suas folhas e datada e
assinada na última folha pelo representante do licitante ou seu procurador legalmente
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constituído, devendo, ainda, ser apresentada sem folhas soltas, numerada e com total
de páginas (ex.: Pág. 1 de 200).
8.1.1.1. Na hipótese de constatação de ausência ou erro de numeração das folhas
da proposta, o representante legal ou credenciado da empresa licitante deverá
proceder à numeração das folhas, na mesma sessão pública de abertura dos
envelopes de preço. Na ausência do representante legal do licitante, caberá à
Comissão realizar a numeração.
8.1.2. Menção ao número desta Concorrência, consignando, ainda, a razão social do
licitante, o CNPJ, o número da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal, número(s) de
telefone(s) e de fax e informação de e-mail, se houver, e o respectivo endereço com
menção do CEP, bem como a indicação do banco, a agência, dígito verificador e o número
da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento.
8.1.3. Indicação dos preços unitários e total de cada item (expressos em algarismos) e o
valor global da proposta (expresso em algarismos e por extenso). Os preços devem ser os
de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo
financeiro e devem ser cotados em moeda corrente nacional (R$), considerando a
especificação e as quantidades dos serviços discriminadas na planilha orçamentária de
referência (Anexo II), cadernos de encargos e projetos.
8.1.3.1. Para a elaboração das propostas deverão ser observadas as diretrizes
estabelecidas no capítulo ‘VII Da Proposta De Preço’ do projeto básico (Anexo
I).
8.1.3.2. Considerar-se-á nos valores propostos apenas os numerais
correspondentes às duas primeiras casas decimais que se seguirem à vírgula, sem
qualquer tipo de arredondamento.
8.1.3.3. Havendo discrepância entre os preços totais e unitários, apenas o preço
unitário será considerado como válido e, entre os expressos em algarismo e por
extenso, será considerado válido o por extenso.
8.1.3.3.1. Na hipótese suscitada, o total será corrigido, considerando-se para
a proposta comercial o valor que, submetido a cálculo de correção, for
encontrado pela Comissão Especial de Licitação.
8.1.4. A elaboração da proposta deverá consignar obrigatoriamente e expressamente
todos os elementos que formarão o preço final de venda do serviço proposto, já devendo
estar incluídos nos preços todos os insumos, materiais a serem utilizados na consecução
do objeto desta licitação, peças, componentes, equipamentos e mão-de-obra, impostos,
taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, uniformes, EPI, custos
diretos e indiretos, seguros e despesas decorrentes da realização dos serviços,
mobilização, desmobilização, deslocamentos, despesas de manutenção, riscos de
utilização, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais,
testes de qualidade de materiais e serviços etc, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser concedidos, nos termos do Anexo III (Planilha para Cotação).
8.1.4.1. As propostas, sob pena de desclassificação, devem, obrigatoriamente,
por exigência do TCU:
a) conter o detalhamento da composição do BDI (ou LDI) e dos respectivos
percentuais praticados;
b) conter os itens “Administração local”, “Instalação de Canteiro e
Acampamento” e “Mobilização e Desmobilização”, quando existentes,
discriminados na própria planilha orçamentária e não inserido no BDI (ou
LDI).
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c) não computar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) na integração do cálculo
do BDI (ou LDI), nem tampouco da planilha de custo direto, por se
constituírem tributos de natureza direta e personalística.
d) Discriminar, na planilha orçamentária de custos diretos, os custos de
administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização, por
serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como
por estarem sujeitos a controle, medição e pagamento individualizados por
parte da Administração Pública. Também deverá ser apresentada a
composição de custos unitários dos serviços retromencionados.
8.1.4.1.1. Os tributos IRPJ e CSSL e outros devidos serão, na forma da lei,
retidos pelo Contratante quando do pagamento das respectivas notas fiscais.
8.1.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, cabendo-lhe
dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos
trabalhistas, sociais e tributos incidentes, não podendo o licitante alegar posteriormente
desconhecimentos de fatos, erros, omissão no preenchimento da planilha, como
fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.
8.1.5.1. Em razão de os preços propostos serem de exclusiva responsabilidade do
licitante, deverá ele apresentar ainda DECLARAÇÃO DE PREÇO GLOBAL, em
moeda corrente no país, em algarismo e por extenso, comprometendo-se a
executar a obra por completo, de acordo com os projetos, especificações e o
Projeto Básico (Anexo I), prevalecendo o valor por extenso em caso de divergência.
8.1.5.5. A apresentação de proposta implicará na CONCORDÂNCIA DA LICITANTE
COM A ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, ficando ciente de que 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 º
8.666/93.
8.1.6. Especificações claras e detalhadas dos produtos/serviços ofertados, inclusive
marca, modelo, referência (se houver) e tudo que bem os identifiquem, além do quanto
especificado no item 2.2 desta Concorrência, ficando o proponente, em caso de omissão
quanto à marca, obrigado a fornecer o bem (quando for o caso) daquela indicada por este
Tribunal.
8.1.7. Indicação de prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data da abertura das propostas, podendo ser renovada a
critério das partes. Em caso de omissão do prazo de validade ou de fixação de prazo
inferior ao quanto aqui estabelecido, este será tido por 60 (sessenta) dias.
8.1.8. Indicação de prazo de execução do serviço (conclusão total da obra): máximo de
900 (novecentos) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço a ser expedida pelo Núcleo de Manutenção e Projetos do Tribunal.
8.1.8.1. Além de constar o indicativo do prazo na proposta, deverá o licitante
apresentar DECLARAÇÃO DE PRAZO GLOBAL, no sentido de que concluirá
todos os serviços e obras referentes ao objeto licitado no prazo de 900 (novecentos)
dias consecutivos contados do recebimento da Ordem de serviço.
8.1.8.2. Não serão aceitas propostas para execução parcial dos serviços, bem como
com especificações divergentes das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de
Encargos e Especificações Técnicas.

17

8.1.8.3. Considerando, inevitavelmente, que o prazo estimado de execução para a
obra (900 dias consecutivos) atravessará estações chuvosas, de acordo com
informações amplamente divulgadas pela Coordenação de Defesa Civil de Salvador
(CODESAL), e de domínio público, as propostas deverão contemplar todos os
custos e prazos inerentes a esses períodos invernais/chuvosos, não cabendo
utilizar esse argumento para pleitear dilação de prazo ou reequilíbrio do contrato.
8.1.9. Conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF (MF) e do documento de
Identidade (RG), domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da de
assinar o contrato, quando for o caso.
8.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior ao estipulado no subitem 8.1.7.
Em caso de descumprimento deste item, a CEL entenderá o prazo como sendo igual a 90
(noventa) dias.
8.3. O prazo de execução dos serviços não poderá ser superior ao estipulado no subitem 8.1.8.
Caso tal prazo seja omitido ou superior ao máximo estipulado, a CEL o entenderá como sendo
igual ao máximo permitido.
8.4. Na hipótese do prazo estabelecido no subitem 8.1.8 acima não estar expressamente
indicado na proposta de preços, será considerado como aceito pelos proponentes aquele fixado
nesta Concorrência.
8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com
relação ao pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos
originais, ressalvadas as hipóteses destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações
essas que serão avaliadas pela Comissão.
8.6. Os erros ou equívocos existentes nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade
do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente desclassificação,
qualquer recurso, tampouco em caso de erro para menos, eximir-se da prestação ofertada, não
sendo admitida, portanto, reivindicação de alteração dos preços unitários ou global sob
qualquer alegação, tais como perdas não consideradas de materiais, projetos incompletos ou
insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades na entrega de materiais
especificados no prazo, dentre outras, ressalvadas as exceções previstas no art. 65 da Lei nº
8.666/93.
8.7. Disposições Gerais da apresentação das propostas:
8.7.1. O licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta de preços
devidamente assinada pelo representante legal:
a) DOCUMENTAÇÃO INDICADA NO ITEM 27.1 DO PROJETO BÁSICO (Anexo I)
b) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, para
empresas sujeitas ao regime de tributação não cumulativa de PIS e COFINS,
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
8.7.1.1. A falta de assinatura em algumas das folhas poderá ser saneada durante o
procedimento licitatório, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituído os autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissão de
Licitação.
8.7.1.2. A falta de assinatura na planilha orçamentária do licitante somente poderá
ser suprida pelo responsável técnico presente à sessão de abertura dos envelopes
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da proposta de preço. Caso não seja suprida a omissão, o documento será tido como
apócrifo e o licitante será DESCLASSIFICADO, não cabendo nenhuma diligência para
sanar o defeito.
8.7.1.2.1. Não será admitida delegação de poderes pelo responsável
técnico pela elaboração da planilha orçamentária, em razão de sua
responsabilidade técnica ser intransferível.
8.7.1.3. O licitante deverá elaborar suas composições de custos observando a previsão
do item 28.4 do projeto básico (Anexo I).
8.7.2. As planilhas orçamentárias apresentadas pelos licitantes deverão reproduzir todos os
itens e quantitativos constantes da planilha estimativa constante no Anexo II deste Edital.
8.7.3. O licitante deverá apresentar juntamente com as planilhas, cronograma físicofinanceiro, devidamente assinado por profissional técnico competente, na conformidade da
Lei nº 5.194/66 e Resoluções nºs 218/73 e 282/83, ambas do CONFEA, contendo os itens
principais da planilha orçamentária.
8.7.3.1. O cronograma deverá ser compatível com os serviços e atividades previstas,
identificando desembolsos previstos mês a mês.
8.7.3.2. Os itens e preços indicados no cronograma físico-financeiro devem
corresponder exatamente ao que consta na proposta comercial, sob pena de
desclassificação da proposta.
8.7.4. As planilhas do BDI deverão obedecer às determinações contidas no item 29 DA
COMPOSIÇÃO DO BDI, constante do projeto básico (Anexo I).
8.7.5 As planilhas de custos/orçamentária (analítica e sintética) deverão ser apresentadas
em formato Excel, gravada em CD/DVD, exatamente igual às planilhas impressas, com dois
dígitos (truncada).
8.7.5.1. Havendo qualquer divergência entre as planilhas impressas e aquelas
gravadas em CD/DVD, prevalecerá o conteúdo das impressas.
8.7.6. Serão consideradas irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas nos projetos ou quaisquer anexos não solicitados, devendo o
licitante, por sua proposta, se obrigar à execução da obra e entrega dos materiais com
qualidade igual ou superior às descritas no Projeto Básico.
8.7.8. Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço,
bem como devem ser apresentados preços para a totalidade dos serviços previstos nas
planilhas de preços, sob pena de, no seu descumprimento, desclassificação.
8.7.9. Considerar-se-á, para todos os efeitos, a data base dos preços aquela prevista como
data limite para apresentação das propostas.
8.7.10. As planilhas apresentadas deverão ter a adequabilidade dos custos/preços unitários
aos preços de mercado, ainda que seja exeqüível e haja compatibilidade com o preço global
proposto, submetendo-se elas à Comissão Especial de Licitação que encaminhará a
proposta para análise do setor responsável para elaboração de parecer técnico, a partir do
qual a CEL decidirá a respeito e servirá de critério para sua eventual desclassificação.
8.7.10.1. Na formação dos preços que constará das propostas dos licitantes, poderão
ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas
de custos de referência previstos no Decreto nº 7.983/2013, desde que o preço
global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
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financeiro do contrato, observado o art. 9º do mencionado Decreto, fiquem iguais ou
abaixo dos preços de referência deste Tribunal.
8.7.10.2 Admitir-se-á uma variação de preços unitários de até 5 % (cinco por cento), a
maior, em relação aos fixados no orçamento de referência do TRT 5ª Região.
8.7.10.2.1 Esta condição só é válida se atendida conjuntamente com a
estabelecida no item 10.1.6.1 deste edital, no que tange ao Critério de
Aceitabilidade de Preço Global, bem como se o preço global de cada uma das
subetapas previstas no cronograma físico-financeiro simples de referência (do
Órgão) não forem ultrapassados pelos seus correspondentes no cronograma
(físico-fiananceiro simples) da proposta das licitantes;
8.7.10.2.2 O item 03.001 (Estrutura Metálica), da planilha de preços, figurará
como exceção a esta regra. Para este não será admitida qualquer variação
acima dos preços unitários fixados pelo TRT 5ª Região;
8.7.13 A documentação que compõe a proposta de preços deverá obedecer aos requisitos
elencados no capítulo VII DA PROPOSTA DE PREÇOS, constante do projeto básico (Anexo
I).
9. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E VERIFICAÇÃO DE SUA
CONFORMIDADE
9.1. As propostas terão sua conformidade analisadas de acordo com as diretrizes traçadas no
item anterior e demais requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos.
9.2. As propostas comerciais serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos
representantes presentes, sendo franqueada a palavra a eles, desde que tenham atendido ao
contido no item 5 deste edital (credenciamento).
9.2.1. Na existência de muitos participantes no certame e para a celeridade do procedimento
licitatório, poderá a CEL sugerir a criação de uma comissão de licitantes para análise e
rubrica das propostas apresentadas, cabendo somente aos seus componentes a concessão
da palavra, desde que tenham atendido ao disposto no item “credenciamento”.
9.2.1.1. A comissão eventualmente criada para a finalidade específica de análise,
rubrica e manifestação acerca das propostas dos licitantes durante a realização da
seção será formada por consenso entre os próprios participantes, dando, assim,
legitimidade, aos seus atos.
9.2.1.2. Terminada a seção de abertura das propostas, a comissão mencionada no
subitem acima é extinta.
9.3. Confrontadas as propostas com os requisitos desta licitação, promover-se-á a
desclassificação parcial ou total das propostas desconformes ou incompatíveis.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 Serão desclassificadas propostas que:
10.1.1. Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação.
10.1.2. Deixarem de apresentar total ou parcialmente a documentação do modo exigido
neste Edital.
10.1.3. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que sejam
omissas ou apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o seu

20

julgamento.
10.1.4. Descumprirem os critérios de aceitabilidade das propostas, inclusive quando
inobservarem as prescrições relativas aos custos unitários e global previstos no capítulo IX
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS do projeto básico (Anexo I).
10.1.5. Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que não se tenha
admitido limites mínimos.
10.1.6. Apresentarem preços excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado, ou
com valor total superior ao limite estabelecido ou ainda com preços manifestamente
inexequíveis.
10.1.6.1. Considera-se preço excessivo aquele que ultrapassar o valor de R$
365.719.817,30 (Trezentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e dezenove mil,
oitocentos e dezessete reais e trinta centavos) (preço global de referência), valor
esse já incluído o BDI.
10.1.6.2. Considera-se preço unitário excessivo aquele que ultrapassar qualquer
dos limites estabelecidos no item 8.7.10.2 deste edital.
10.1.6.3. Considera-se preço inexequível aquele resultante da aplicação do art. 48,
§1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/93.
10.1.6.3.1. Serão consideradas propostas com preços unitários inexequíveis
aquelas que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.
10.1.6.3.2 Conforme súmula nº 262/2010, do TCU, o critério definido no art.
48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma
presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração
dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
10.2 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação
poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras
propostas, escoimadas das causas de desclassificação, de acordo com o art. 48, §3º, da Lei
8.666/93.
11. DO JULGAMENTO
11.1. Para julgamento das propostas, o critério adotado será o de menor preço global, após
verificada a aceitabilidade da proposta comercial, de acordo com os itens 8, 9 e 10.
11.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço
ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.
11.3. Será considerada não escrita, qualquer disposição ou declaração constante de proposta
que, por qualquer forma, vá de encontro aos termos deste Edital ou da legislação vigente.
11.4. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, após observado o disposto no
§2º do art. 3º, será realizado sorteio público pela Comissão Especial de Licitação para escolha
de empresa vencedora, conforme o § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
11.4.1. Não será aplicado o direito ao critério de desempate estabelecido na Lei
Complementar n° 123/2006 à microempresa e/ou empresa de pequeno porte participante
como membro de consórcio, em razão de a representação no certame ser do Consórcio do
qual faz parte.
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11.5. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente
da proposta.
11.6. Entendendo necessário para orientar sua decisão, a Comissão solicitará pareceres
técnicos de servidores do TRT da 5ª Região ou de pessoas físicas ou jurídicas que
comprovadamente possuam conhecimentos técnicos relativos ao objeto da licitação.
11.7. A sessão será encerrada com a lavratura de ata circunstanciada da sessão, assinada pela
Comissão Especial de Licitações e pelos licitantes presentes, reservando-se à Comissão o
direito de, em momento posterior, reunir-se para proceder ao julgamento das propostas.
11.8. As propostas e demais documentos encaminhados pelos licitantes serão juntados aos
autos do processo.
11.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, serão julgadas as propostas,
estabelecendo-se uma ordem classificatória para verificação daquela que tiver apresentado o
menor preço global para o serviço a ser prestado.
11.10. A obtenção e respectiva declaração do vencedor do certame dar-se-á da seguinte forma:
a) Quando não houver no certame participação de microempresa e/ou empresa de pequeno
porte membro de consórcio e o licitante tenha ofertado menor preço, conforme disposição
do item 11.9.
b) Quando, havendo na licitação participação de microempresa ou empresa de pequeno
porte como membro de consórcio, e que não tenha regularizado sua documentação
fiscal e sido declarada habilitada.
11.11. À microempresa ou empresa de pequeno porte referida na alínea “b” acima será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da
Administração, para proceder à devida regularização da documentação fiscal, ao
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
11.11.1. O termo inicial para realização da regularização descrita no item anterior
corresponderá ao momento em que o consórcio, do qual a microempresa ou empresa
de pequeno porte participar como membro, for declarado o vencedor do certame:
a) Estando presente a empresa Líder à sessão de julgamento das propostas, deverá
constar em ata o seu ciente.
b) Se ausente à sessão de julgamento das propostas, o termo inicial dá-se após a
notificação do resultado da sessão em que houve a declaração do consórcio, em
que possui como participante ME ou EPP, como vencedor do certame.
11.11.2. Havendo tempestivamente a devida regularização na documentação fiscal, o
Consórcio será, também, declarado habilitado, abrindo-se, a partir daí, o prazo para
recurso.
11.11.3. Decorrido o prazo acima descrito sem a devida regularização na documentação, o
consórcio será declarada inabilitado, implicando decadência do direito à contratação,
sem prejuízo de aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo, ainda,
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação, conforme disposto no §2º do art. 43 da
LC nº 123/2006.
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11.12. Ao proponente vencedor ser-lhe-á adjudicado o objeto do certame e em relação ao qual
apresentou melhor proposta, nos termos do item 13 deste edital.
12. DO RECURSO
12.1 Cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, dos seguintes atos:
12.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante;
12.1.2. Julgamento das propostas;
12.1.3. Anulação ou revogação da licitação;
12.1.4. Rescisão do contrato unilateralmente pela Administração;
12.1.5. Aplicação de sanções administrativas.
12.2. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.3. O recurso será dirigido à autoridade superior competente, por intermédio da Comissão
Especial de Licitação, devendo ser apresentado, dentro do prazo assinalado no subitem 12.1,
diretamente na Seção de Licitação, situada no 1˚ andar do Edifício Presidente Médici, na
Rua do Cabral, 161, Nazaré, Salvador-BA, das 8 às 18 horas, dos dias úteis.
12.4. A Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão ou submeter o recurso,
devidamente informado, à consideração do Diretor-Geral deste Tribunal, que proferirá decisão
definitiva antes da homologação do procedimento.
12.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13. DA ADJUDICAÇÃO
13.1. Depois de verificado o atendimento das exigências de habilitação, concluída a etapa de
análise dos preços ofertados fixada neste edital e decidido o recurso, se foi este o caso, o
objeto deste certame será adjudicado em favor do licitante que tenha ofertado menor preço e
sido declarado vencedor, após a observação e o cumprimento das etapas aqui mencionadas.
13.1.1. Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer
reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da
proposta da CONTRATADA.
13.2. A adjudicação do objeto desta licitação será concedida pela autoridade competente, após
a homologação do parecer da Comissão Especial de Licitação.
13.3. Adjudicado o objeto, o licitante vencedor será convocado para assinar contrato, de acordo
com os parâmetros traçados no item 14 deste Edital.
14. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. O adjudicatário será convocado para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos,
contados da data de recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação,
assinar o contrato (Anexo XI) referente ao objeto desta licitação.
14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo licitante, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pelo Tribunal.
14.3. É facultado a este Tribunal, quando o proponente vencedor não assinar o contrato ou não
aceitar ou retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidos nos subitens 14.1
e 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e nas mesmas
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condições propostas pelo primeiro classificado, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a
licitação, sem prejuízo de aplicação ao adjudicatário primeiro colocado das sanções previstas
no art. 87 da Lei 8.666/93.
14.4. Não se aplicam as sanções previstas no art. 87 da Lei de Licitações aos licitantes
remanescentes que, porventura, convocados pelo Tribunal, recusarem assinar contrato com a
Administração, nas mesmas condições de preço e prazo propostas pelo licitante primeiro
colocado.
14.5. Ao assinar o contrato a empresa adjudicatária obriga-se a executar o objeto a ela
adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e
também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e
condições do Edital.
14.6 A efetivação da contratação do serviço se caracterizará pela assinatura do contrato entre
este Tribunal, órgão requisitante do objeto, e o licitante vencedor.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. São as cláusulas constantes da minuta do contrato (Anexo XI).
16. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL
16.1. São as cláusulas constantes da minuta do contrato (Anexo XI).
17. DO REAJUSTE
17.1. Os preços contratuais, nos casos previstos em lei, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional
de Custo da Construção de Mercado (INCC-M), com exceção dos serviços referentes à estrutura
metálica, que poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Custo da Construção por Estágios –
coluna 51A. O reajuste poderá ser efetivado mediante solicitação da CONTRATADA, somente
podendo ser concedido pela Fiscalização a partir de 1 (um) ano, contado da data de apresentação da
planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.
17.2. Em caso de o índice estabelecido para reajustamento vier a ser extinto ou de qualquer forma
não puder mais ser utilizado, adotar-se-á em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor e, na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
17.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4. O esquecimento da CONTRATADA quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito
como justificativa para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data que
legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês de aniversário deste contrato.
18. DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1. A licitante vencedora não poderá subempreitar os serviços contratados no seu
todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, de acordo com as orientações contidas no
capítulo XIII DA SUBCONTRATAÇÃO, constante do projeto básico (Anexo I).
19. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
19.1 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, o
objeto da presente licitação será recebido, mediante recibo:
a) provisoriamente - Constatada a condição de conclusão do objeto através da VISTORIA,
em até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicação
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da Contratada, a FISCALIZAÇÃO OU COMISSÃO FISCALIZADORA DA OBRA emitirá o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, o qual deverá ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.
b) definitivamente, em até 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da emissão do
Termo de Recebimento Provisório, após comprovação da erradicação das deficiências
identificadas na primeira etapa do recebimento e perfeita adequação do objeto. Será emitido
o Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo por uma comissão ou servidor
especialmente designados pela autoridade competente.
19.2. Os procedimentos para o recebimento dos serviços ocorrerão de acordo com ao previsto
no capítulo XVI DO RECEBIMENTO DO OBJETO, constante do projeto básico (Anexo I).
19.3 Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra/serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme §2º do art. 73 da Lei nº 8.666/93.
20. DA GARANTIA
20.1 Para maior segurança da Administração quanto ao cumprimento das obrigações
contratuais, inclusive indenização a terceiros e liquidação de multas convencionais porventura
aplicadas à Contratada por falhas a ela associadas durante a execução da obra, a licitante
vencedora deverá apresentar obrigatoriamente GARANTIA no prazo máximo de 08 dias úteis
após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços, no montante de 10 % (dez por
cento) sobre o valor total do contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas
no art. 56 da Lei n.º 8.666/93.
20.1.1 A garantia deverá ser prestada em conformidade com o disposto no capítulo XXI DA
GARANTIA DA EXECUÇÃO contido no projeto básico (Anexo I).
20.2 O valor da garantia poderá ser utilizado para ressarcimento da Administração e dos
valores das multas e indenização a ela devidos, obrigando-se, o adjudicatário, neste caso, a
fazer a respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, a contar da
data em que for notificado pelo Tribunal.
20.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda dela,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
21. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
21.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução técnica do Projeto (objeto) desta
Concorrência serão efetuados em conformidade com o previsto no capítulo ‘XVII DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO’, constante do projeto básico (Anexo I).
21.2. A aceitação pela Fiscalização de qualquer material ou serviço não eximirá a Contratada
da total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente,
respeitando-se os prazos de garantia.
21.2. Os casos omissos deverão ser objeto de prévia aprovação pela Fiscalização.
21.4. A aprovação por parte da Fiscalização dos detalhes de projeto fornecidos pela Contratada
não a desobrigara de sua plena responsabilidade com relação à boa execução dos serviços e à
entrega deles completos, sem falhas ou omissões que venham prejudicar a qualidade exigida
dos serviços ou o desenvolvimento dos demais trabalhos.
21.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exonera a Contratada de sua
integral responsabilidade pela execução contratual.
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22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
22.1. O pagamento dar-se-á em moeda corrente (Real), no prazo de 10 (dez) dias úteis,
através de ordem bancária para o estabelecimento indicado pela empresa vencedora, e será
efetuado mensalmente diante da medição das obras e dos serviços realizados conforme
etapas devidamente concluídas, observando-se os preços unitários, de acordo com a
proposta apresentada, desde que antes seja apresentada à fiscalização a correspondente
fatura ou nota fiscal, em duas vias, para ser devidamente atestada pela Comissão
Fiscalizadora, que certificará o recebimento e aceite de cada parcela realizada ou do objeto
contratado, devendo ainda constar a informação do número do processo (09.53.11.0084-35) e
da conta corrente e demais dados necessários ao repasse do valor a ser creditado ao
fornecedor.
22.1.1. Os procedimentos de medição e pagamento obedecerão ao disposto no
capítulo ‘XV DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO’, constantes do
projeto básico (Anexo I), ficando os pagamentos condicionados ao atendimento pela
contratada do quanto ali disposto.
22.2. Os recursos financeiros estão assegurados em face de Acordo Administrativo celebrado
entre a Caixa Econômica Federal e o Tribunal, bem como consignado nos PPA’s seguintes.
22.3 Após a verificação dos serviços efetivamente executados e eventuais ajustes que se façam
necessários, a Fiscalização procederá ao ateste da fatura.
22.4. As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização do
Tribunal e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão imediatamente
devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da
obrigação.
22.5. A nota fiscal/fatura não aprovada por este Tribunal será devolvida à Contratada para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo
estabelecido no subitem 22.1.
22.6. O atraso no pagamento acarretará a incidência de encargos moratórios, calculados entre a
data final prevista para o pagamento e o dia de sua efetivação, correspondentes ao valor do
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) por dia de atraso, ou fração deste, aplicados “pro rata tempore”, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido para a mora.
22.7. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, referente a qualquer etapa da obra,
isentará a Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicará aprovação
definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeições e incorreções porventura não detectadas à época do ateste das notas
ou ainda pelo efeito retardado delas, surgido a posteriori.
22.8. Havendo qualquer outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa na forma
como apresentada, o pagamento poderá ser glosado, dependendo eventual pagamento
restante de diferença, se houver, após adoção pela Contratada de providências das medidas
saneadoras necessárias para esse fim.
22.9. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação
regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT),
apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada,
o pagamento não ficará retido, devendo, entretanto, a Contratada apresentar, no prazo de
máximo de 04 (quatro) dias úteis, novos documentos dentro do prazo de validade, sob pena de
ser-lhe aplicada sanção, após defesa, decorrente de infração ao inciso XIII do art. 55 da Lei
8.666/93, em conformidade com o capítulo XXV DAS SANÇÕES, constantes do projeto básico
(Anexo I).
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22.10. Quando da emissão da nota fiscal ou fatura correspondente, a contratada deverá
discriminar às retenções instituídas pelo art. 30 da Lei Federal n.º 10.883/2003 Referentes à
CSSL, COFINS e PIS, bem como quanto às retenções para o IR – Imposto de Renda prevista
no Art. 647 do RIR – Regulamento do Imposto de Renda e ainda, quanto à retenção para a
Seguridade Social (INSS), de acordo com as instruções normativas INSS/DC nº s 69 e 71 DE
10/05/02 e Nº 80 de 27/08/02.
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Tribunal poderá, garantido o contraditório e
a ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:
a) advertência por escrito;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Tribunal por um
período não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/93;
e) rescisão contratual.
23.2. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas às
licitantes que, em razão dos compromissos assumidos:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados.
d) incidirem nas previsões dos itens 157 ou 158 do projeto básico (Anexo I).
23.3 A aplicação das sanções reger-se-á pelo disposto no capítulo XXV DAS SANÇÕES,
constante do projeto básico (Anexo I).
23.4. Fica assegurado aos licitantes o direito de defesa, dentro dos prazos fixados no parágrafo
2º do artigo 87 da Lei 8.666/93.
23.5. As sanções administrativas definitivamente aplicadas serão inscritas no SICAF.
23.6. A rescisão contratual poderá ocorrer em conformidade com as disposições do item 147 do
projeto básico (Anexo I).
24. DAS MULTAS
24.1. Em conformidade com os arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a Contratada estará sujeita
àpenalidade de multa, podendo o valor da multa ser abatido dos pagamentos aos quais fizer
jus, descontado da garantia de execução ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente,
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
24.2. A aplicação da multa reger-se-á, além das prescrições genéricas contidas no capítulo 23
deste edital, pelos dispositivos dos itens 151 a 156 do projeto básico (Anexo I). Observar-se-á,
ainda, as prescrições dos itens 159 a 161 do projeto básico (Anexo I).
24.3. As multas a que alude o subitem anterior não impedem que a Administração rescinda o
contrato e aplique outras sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem que
assista à contratada o direito a qualquer indenização.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 São vedados a manutenção, o aditamento ou a prorrogação de contrato de prestação de
serviços com empresa que:
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I - venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal, conforme
dispõe o art. 1º da Resolução nº 9/05, do Conselho Nacional de Justiça.
II - tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de
funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução nº
156/2012, do Conselho Nacional de Justiça.
25.1.1 Antes da celebração do Contrato, o Tribunal verificará, através do SICAF, a
composição societária da Adjudicatária, a fim de certificação de inexistência de
servidores do Órgão entre os seus sócios, conforme determinação contida no
Acórdão 1.793/2011 TCU – Plenário.
25.2. Os licitantes serão responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados durante a licitação.
25.3. A critério do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e sem que, por esse motivo,
tenham os licitantes direito a qualquer reposição ou indenização, a presente licitação poderá ser
anulada, revogada, total ou parcialmente, ou ainda transferida.
24.4. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como
microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não
implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas
anteriormente firmados, conforme disposto no §3º do art. 3º da LC n° 123/2006
25.5. Os casos omissos serão decididos por este Tribunal, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, demais regulamentos e normas administrativas federais,
independentemente de suas transcrições.
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
25.7. Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentação da licitação são
complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se mencionem em um
documento e se omitam em outro, serão considerados especificados e válidos.
25.8. Em caso de divergência entre o(s) anexo(s) e o Edital, prevalecerá a redação deste
último.
25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento.
25.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRT.
25.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta.
25.11. A empresa vencedora deverá manter atualizadas, durante todo o período da prestação
dos serviços/realização da obra, as certidões de regularidade junto à Previdência Social, ao
FGTS, à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Receitas Federal, Estadual e Municipal, quando for o
caso.
25.12. A entrega da proposta implica total aceitação de todos os termos desta licitação,
expressos no Edital, nos anexos e em publicações.
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25.13. Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos Pelo Tribunal, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econômicos.
25.14. Eventuais discrepâncias entre projetos, especificações, memorial descritivo, caderno de
encargos e planilha orçamentária deverão ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes.
25.15. Em caso de divergência entre os quantitativos contidos no orçamento estimado pelo
Tribunal, constantes na Planilha Orçamentária Estimativa e os obtidos pela leitura dos
projetos/especificações prevalecerão sempre os últimos, não cabendo nenhuma reivindicação
decorrente de possíveis diferenças observadas no decorrer da obra.
25.16. Aparelhos de comunicação, a exemplo de telefones celulares, pagers,
radiocomunicadores etc, deverão permanecer desligados durante a(s) sessão(ões), como
objetivo de garantia da boa ordem dos trabalhos.
25.17. Os licitantes que desejarem quaisquer esclarecimentos deverão solicitá-los através do email licitacao@trt5.jus.br, e/ou dos fac-símile nº (71) 3319-7061/63, informando o nome da
empresa, o CNPJ e os números de telefone e fax para contato por este Tribunal.
25.17.1. As respostas e informações prestadas serão dadas diretamente àqueles que as
solicitaram por escrito, desde que seja possível repassá-las por fax ou e-mail que tenham
sido devidamente indicados pelo solicitante em seu questionamento.
25.17.2. Todos os esclarecimentos, avisos e informações serão sempre
disponibilizados no sítio deste Regional, no campo “licitações”, permitindo-se
amplitude na sua divulgação, assumindo os interessados o ônus de verificar possíveis
atualizações lançadas no espaço próprio, não podendo os licitantes interessados em
participar do certame alegar o desconhecimento das informações ali registradas.
25.18. A licitante vencedora, quando da execução do contrato, deverá disponibilizar vagas aos
presos, egressos, cumpridores de penas e medidas alternativas e adolescentes em conflito com
a lei, na proporção não inferior a 2% (dois por cento), conforme parágrafo único do art. 8º da
Resolução nº 114/2010 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
25.19. A Contratada, se possuir 100 (cem) ou mais empregados, e quando da execução do
contrato, deverá preencher, obrigatoriamente, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
das vagas disponíveis de emprego com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência, habilitadas, na proporção definida no art. 93 da Lei 8.213/1991 e em observância à
política de integração social das pessoas portadoras de deficiência, conforme Lei nº
7.853/1989, art. 2º, III, “d” e Decreto nº 3.298/1999, arts. 34 e 36.
25.29.1. A dispensa de empregado na condição estabelecida no art. 36 do Decreto
nº 3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias,
e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a
contratação de substituto em condições semelhantes.
26. DO FORO
26.1. As questões decorrentes execução desta Concorrência que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária do
Estado da Bahia, na cidade do Salvador, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, salvo nos casos do art. 102, I, “a”, da Constituição Federal.
27. DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS/ANEXOS
27.1 Constituem parte integrante deste Edital:
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Anexo I-Projeto Básico/Especificação Técnica/Memorial Descritivo
Anexo II – Planilhas orçamentária do TRT e de composição de custos
Anexo III- Planilhas para Cotação (Entrega no envelope 2) - Disponibilizadas em meio
eletrônico no sítio deste Tribunal
Anexo IV- Modelo de Procuração (Fora dos envelopes)
Anexo V – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Fora dos envelopes
ou no envelope 1)
Anexo VI - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos (Entrega no envelope 1)
Anexo VII - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor (Entrega no envelope 1)
Anexo VIII - Declaração de Elaboração Independente da Proposta (Fora dos Envelopes)
Anexo IX – Declaração de Vistoria (Entrega no envelope 1)
Anexo X – Planilha de BDI (Entrega no envelope 2)
Anexo XI- Minuta do Contrato
Anexo XII – Plantas Baixas – Disponibilizadas em meio eletrônico no sítio deste Tribunal.
Salvador/BA, 27 de dezembro de 2013.
Ivo Daniel Povoas de Souza
Presidente da CEL
Cláudio Liberato de M. dos Reis
Membro

Kátia de Souza Moura
Membro
Felipe Borges Cunha
Membro

Victor E. Feital Soares
Membro
Marcos G M de Santana
Membro

Karina Muniz Machado
Membro

Henrique Valois
Assessoria Jurídica
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PROCESSO Nº 09.53.11.0084-35
CONCORRÊNCIA Nº 001/11

PROJETO BÁSICO
I. DO OBJETO
1.A presente licitação tem como objeto a contratação de Empresa especializada de Engenharia,
visando à execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despesas
com fornecimento de materiais, fretes e mão-de-obra necessários, ferramental,
equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças
inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos
e seguros, enfim, todo o necessário para a Construção e funcionamento do Complexo da
futura Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, conforme Projetos,
especificações, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que acompanham este Projeto
Básico.
1.1.
O local em que será executado o serviço situa-se na Primeira Avenida do Centro
Administrativo da Bahia, s/n, Paralela, Salvador-BA.
II. DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.O Complexo da futura Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região apresenta uma área
de construção de aproximadamente 131.339,00 m² (cento e trinta e um mil,trezentos e trinta e
nove metros quadrados). Este complexo abrigará um programa funcional diverso em atendimento a
exigências variadas, com a menor descaracterização possível dos aspectos singulares do relevo e
flora do terreno existente, observando-se as condições fixadas na licença ambiental, emitida
através da Portaria SMA nº 284/2009 e prorrogada pela Portaria SMA nº 258/2012.
3.O programa consta dos seguintes conjuntos funcionais:
1° e 2° instâncias, que caracterizam a área jurídica, com volumoso atendimento a público
externo;
Área de gestão, constituída pela Presidência do Tribunal e as estruturas de apoio imediato;
Área social, composta de auditório, memorial, espaço cultural e toda a estrutura de
atendimento ao público;
Área administrativa, que compõe toda a retaguarda para o funcionamento para o TRT.
4.Soma-se a essa estrutura funcional uma extensa área de garagens, áreas de infra-estrutura e
“shopping de serviços”.
5.Por sua vez, o terreno onde será implantado o conjunto está compreendido num sistema viário
em forma de ferradura que contêm quatro espigões que acompanham as cotas das vias e
três grotões cujos talvegues confluem para um lago nas imediações da Av. Paralela. A
intensa vegetação que cobre o terreno e a sua rica morfologia impõem uma intervenção que
minimize a sua descaracterização.
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6.Frente a este desafio, adotou-se um partido que reduzisse ao mínimo o contato com o chão da
extensa massa construída. As garagens e funções com grande afluxo de público foram
situadas ao longo da via principal. A 1ª instância, o auditório e a 2ª instância, situam-se logo
após os quatro níveis de garagens que acompanham o sistema viário. Na retaguarda,
acessíveis por uma passarela, quatro prédios administrativos se elevam com o mínimo de
contato com o terreno, como pode ser constatado nas figuras apresentadas a seguir.

7.Todos os prédios foram concebidos pré-fabricados em estrutura metálica, reduzindo ao máximo
a agressão ao terreno durante a execução. Evitando-se a descaracterização do terreno e da
sua flora. A área de 15.609,57 m² com vegetação natural, que será erradicada, corresponde
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a cerca de 23% (vinte e três por cento) da área total do lote (66.906,66m²).
8.A solução arquitetônica desses prédios e sua construção pré-fabricada em estrutura metálica
são fatores que atenuam a agressão ao terreno durante a execução da obra. Também a
passarela foi projetada com um número reduzido de pilares metálicos com comprimentos
variáveis em função da topografia local, conforme figura a seguir apresentada.

9.Foram previstos os seguintes edifícios distintos:
Edifício Administrativo 01 (27 metros de diâmetro externo), com pavimento de acesso, 4
pavimentos inferiores interligados aos quatro níveis de garagem e 4 superiores.
Edifício Administrativo 02 (27 metros de diâmetro externo), com pavimento de acesso, 4
pavimentos inferiores e 4 superiores.
Edifício Administrativo 03 (27 metros de diâmetro externo), com pavimento de acesso, 3
pavimentos inferiores e 4 superiores.
Edifício Administrativo 04 (27 metros de diâmetro externo), com pavimento de acesso. 3
pavimentos inferiores, mais um nível de acesso inferior, e 4 pavimentos superiores.
Edifício da 1ª Instância (65 metros de diâmetro externo), com pavimento de acesso, 4
pavimentos inferiores ligados aos quatro níveis de garagem e 6 superiores.
Edifício da 2ª Instância (40 metros de diâmetro externo), com pavimento de acesso, 4
pavimentos inferiores ligados aos 4 níveis da garagem e seis superiores.
Auditório (37,50 metros de diâmetro externo) com 2 pavimentos: o superior ligado ao acesso
e o inferior ligado ao primeiro nível inferior da garagem.
Os prédios acima relacionados estão interligados por passarela no nível de acesso com
largura de passagem de 5,00 m.
Plenário (20 metros de diâmetro externo), com um nível ligado ao primeiro pavimento inferior
do edifício da 2ª instância e sem ligação direta com a passarela.
10.Obs.: O Edifício Administrativo 04, embora relacionado acima, não figura como objeto
deste Projeto Básico, tendo em vista já se encontrar praticamente concluído, com
exceção dos serviços de acústica que serão executados conforme detalhado no
projeto PA 30, porquanto este prédio foi licitado inicialmente de forma apartada dos demais
prédios, encontrando-se em fase final de acabamento.
III. DA FORMA, REGIME DE EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO
11.DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1.
A obra objeto deste Projeto Básico será executada de forma indireta, sob regime de
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
11.2.
Poderão participar empresas nacionais, individuais ou consorciadas, ou ainda empresas
estrangeiras que tenham autorização para funcionar no país, nos termos do art. 1.134 do CC
que demonstrem na habilitação o Patrimônio Líquido mínimo de R$ 36.571.981,73 (Trinta e seis
milhões, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos),
qual seja, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. No caso de consórcio, o
Patrimônio Líquido mínimo exigido, considerando o somatório dos patrimônios líquidos das
empresas consorciadas, será de R$ 47.543.576,25 (Quarenta e sete milhões, quinhentos e
quarenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), ou seja, 30%
(trinta por cento) de acréscimo em relação aos valores exigidos para licitantes individuais,
conforme art. 33 da Lei 8.666/93.
11.3.
Não poderão participar desta Concorrência:
11.3.1.
O(s) autor(es) do(s) PROJETO(S), pessoa(s) física(s) ou jurídica(s);
11.3.2.
Empresa que, isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela
elaboração do(s) PROJETO(S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
11.3.3.
É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se referem os
itens e , retro, na execução da obra ou serviço, desde que na condição de
consultor técnico ou nas funções de fiscalização, supervisão ou
gerenciamento, exclusivamente a serviço do TRT da 5ª Região, mediante
prévia aprovação da Administração;
11.3.4.
Cabe registrar que a relação de parentesco entre o sócio da empresa vencedora
do certame e o autor do projeto caracteriza a participação indireta deste na
licitação, o que afronta o disposto no art. 9º, §3º, da Lei 8.666/93,
inviabilizando a sua participação como licitante;

11.3.5.
Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública
ou suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o TRT 5
Região, durando o prazo da sanção aplicada;
11.3.6.
Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;
11.3.7.
Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
11.3.8.
Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento
licitatório;
11.3.9.
Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
11.3.10.
Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum.
IV. DA PARTICIPAÇÃO MEDIANTE CONSÓRCIO
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12.É permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, sem limite de empresasmembro;
13.Os consórcios deverão ser constituídos sob as leis brasileiras;
14.As empresas componentes do consórcio deverão preencher individualmente os critérios de
qualificação relativos à situação jurídica e à regularidade fiscal, previstos neste Projeto
Básico;
15.Não será permitida a participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou
simultaneamente de forma isolada e consorciada, situação que inabilitará ambos;
16.As empresas componentes dos consórcios devem satisfazer conjuntamente à exigência de
Qualificação Econômico-Financeira. Todos os documentos e exigências para comprovação
dessa qualificação deverão, entretanto, ser individualmente apresentados pelas empresas
consorciadas;
17.Cada consorciada deverá apresentar seus demonstrativos financeiros e alcançar os índices
mínimos estabelecidos no Edital, não sendo admitida a soma de índices ou de valores
correspondentes a índices;
18.As empresas componentes dos consórcios devem satisfazer coletivamente todos os critérios de
Qualificação Técnica. Admitir-se-á o somatório dos quantitativos de cada consorciado,
observados rigorosamente os termos do tópico QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deste Projeto
Básico;
19.As empresas que participarem sob o regime de consórcio deverão apresentar, juntamente com
sua proposta, Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, subscrito pelas
consorciadas, do qual deverão constar cláusulas que estabeleçam:
19.1.
O objetivo do consórcio e sua composição;
19.2.
Indicação da empresa líder responsável pelo consórcio, que deverá ter amplos
poderes para representá-lo perante o TRT da 5ª Região para fins de consultas e
apresentação de soluções do contrato a ser firmado, dar quitação, responder
administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação,
dentre outros, bem como indicar o representante deste que responderá junto ao
CONTRATANTE;
19.3.
O percentual de participação de cada empresa-membro do consórcio;
19.4.
Responsabilidade solidária das empresas consorciadas perante o CONTRATANTE,
pelas obrigações e atos praticados em consórcio, tanto durante as fases da licitação
quanto na execução do contrato, inclusive pelas obrigações de ordem fiscal,
trabalhista, previdenciária e administrativa;
19.5.
A obrigação das empresas consorciadas de contratar com o TRT da 5ª Região nas
condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta;
19.6.
Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir com, no mínimo, o período de
execução dos serviços propostos;
19.7.
Compromisso de não alteração da constituição ou composição do consórcio sem prévia
anuência do CONTRATANTE, mantendo válidas as premissas que asseguraram a
habilitação do consórcio original;
19.8.
Obrigação das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do contrato para a
prestação dos serviços, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente
registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de títulos e documentos, de
acordo com o que estabelece o § 2º do Art. 33 da Lei n. 8.666/93.
V. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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20.DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
Visando à sua habilitação no certame, as licitantes deverão comprovar possuir
qualificação técnica compatível com o objeto da licitação em tela. Para tanto, deverá
atender tudo quanto solicitado neste tópico, conforme segue.
21.REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA –
CREA/CAU
21.1.
Apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ), expedida
por qualquer uma das regiões do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc), em
nome de cada Licitante isolada ou participante de Consórcio (todos os
membros), válida na data de apresentação da proposta. A referida Certidão deverá
comprovar que em seu objetivo social a Licitante está habilitada a exercer atividade
relacionada ao objeto deste Projeto Básico;
21.2.
Apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF), junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regiões, válida na data de
apresentação da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos que compuserem a documentação comprobatória do ACERVO
TÉCNICO-PROFISSIONAL da licitante;
21.3.
Para fins de habilitação no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federação poderão apresentar certidões expedidas pelo CREA do seu Estado de
origem, sem estarem necessariamente visadas pelo CREA-BA. Em caso de lograr
êxito no certame, como condição para assinatura do contrato, a licitante vencedora
deverá providenciar a apresentação dessas certidões obrigatoriamente visadas pelo
CREA/BA.

22.ACERVO TÉCNICO
22.1.
ACERVO TÉCNICO-OPERACIONAL
22.1.1.
Para atendimento à qualificação técnico-operacional, será exigida a
apresentação, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devidamente registrado(s) no CREA ou CAU
da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o 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,
os seguintes serviços, por representarem parcelas com elevada relevância
técnica e significativa repercussão
financeira, com as respectivas
quantidades mínimas, que correspondem a aproximadamente 40% das
quatidades (o que couber) a serem contratadas, conforme segue:
22.1.1.1.
Execução de estrutura metálica: 5.200 (cinco mil e duzentas)
toneladas de aço;
22.1.1.2.
Execução de prédio público, comercial ou industrial, contendo estrutura em
concreto armado: 9.500 (nove mil e quinhentos) m³;
22.1.1.3.
Execução de prédio público, comercial ou industrial, contendo instalações
hidro-sanitárias, elétricas, rede estruturada e ar condicionado com área
construída total de: 52.000 m² (cinquenta e dois mil metros
quadrados);
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22.1.1.4.
Instalação de sistema de ar condicionado central em reforma ou
construção de prédio público, comercial ou industrial (central de água
gelada) com capacidade maior ou igual a 700 (setecentas) TR’s;
22.1.1.5.
Montagem de subestação elétrica em reforma ou construção de prédio
público, comercial ou industrial, com potência igual ou superior a 2.200
kVA, incluindo a montagem e integração de pelo menos um grupo
gerador a diesel com potência acima de 200kva;
22.1.1.6.
Montagem de elevador para passageiros;
22.1.1.7.
Execução de prédio público, comercial ou industrial, contendo Fundações
do tipo Estaca-Raiz: 4.200 (quatro mil e duzentos) metros “lineares”
(medidos na sua “profundidade”);
22.1.1.8.
Execução de prédio público, comercial ou industrial, contendo fundações
do tipo Estaca Metálica: 10.200 (dez mil e duzentos) metros
“lineares” (medidos na sua “profundidade”);
22.1.1.9.
Execução de Contenção em Cortina Atirantada: 1.900 m² (mil e
novecentos metros quadrados), medidos na área do paramento de
contenção, qualquer tipo.
22.1.2.
É facultada a apresentação de atestados distintos, acompanhados das
respectivas certidões de acervo técnico, CAT´s, para os diversos itens da lista
apresentada em 22.1.1;
22.1.3.
No caso de consórcio, será permitido o atendimento de quaisquer parcelas
enumeradas no item 22.1.1 por qualquer um dos seus componentes, inclusive
pela soma de atestados dos seus membros;
22.1.4.
Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no
exterior, os mesmos deverão ser previamente traduzidos por tradutor
juramentado e estar devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relações
Exteriores ou pelo CREA, sob pena de não serem aceitos;
22.1.5.
Poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
outra atividade econômica a que pertença o proponente, desde que
devidamente certificados pelo CREA da região onde os serviços foram
executados;
22.1.6.
Os atestados emitidos em nome de consórcio deverão especificar claramente o
percentual efetivamente executado, “de per si”, por seus integrantes ou
percentual de participação em relação ao total, cuja parcela será contabilizada
para fins de acervo técnico-operacional.
22.2.
ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL
22.2.1.
Para atendimento à qualificação técnico-profissional, a licitante deverá
comprovar que possui, na data da licitação, profissional(is) de nível superior,
pertencente(s) ao seu corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde
os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por aquele(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços
relativos a:
22.2.1.1.
Estrutura Metálica para edificação residencial ou comercial - Arquiteto /
Engenheiro Civil / Engenheiro Mecânico;
22.2.1.2.
Estruturas em Concreto Armado - Engenheiro Civil;
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22.2.1.3.
Ar Condicionado Central (Água Gelada) - Engenheiro Mecânico;
22.2.1.4.
Montagem de Subestação Elétrica dotada de gerador de emergência Engenheiro Eletricista;
22.2.1.5.
Montagem de elevador para passageiro - Engenheiro Mecânico;
22.2.1.6.
Execução de Fundações em Estaca-Raiz - Engenheiro Civil;
22.2.1.7.
Execução de Fundações em Estaca Metálica - Engenheiro Civil;
22.2.1.8.
Execução de Serviços de Contenção de Terra com Cortina Atirantada,
qualquer tipo – Engenheiro Civil.
22.2.2.
As características aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) não precisam
constar simultaneamente em uma mesma obra. Será admitida a apresentação
de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiência requerida
do profissional no serviço de referência, contemplando todas as características
qualitativas exigidas acima, mesmo que em obras distintas. Será admitida
também a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional;
22.2.3.
Serão aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na
função de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as
características descritas no item 22.2.1;
22.2.4.
No caso de consórcio, será permitido o atendimento de quaisquer parcelas
enumeradas por profissionais pertencentes ao quadro de qualquer um dos
componentes do consórcio;
22.2.5.
Será considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de
comprovação do acervo técnico-profissional, definido em 22.2.1,
profissionais que possuam seu vínculo à licitante comprovado mediante
apresentação de um dos seguintes documentos, dentre outros:
22.2.5.1.
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto à entidade
competente, se nesse documento constar o nome do profissional
indicado dentre os responsáveis técnicos da empresa;
22.2.5.2.
Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da
guia do último mês de recolhimento do FGTS no qual conste o nome
do(s) profissional(is);
22.2.5.3.
Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstrem o número de registro, qualificação civil, contrato de
trabalho e última alteração de salário ou Contrato de Trabalho ou Ficha
de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente
visada pela DRT ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato
de prestação de serviços;
22.2.5.4.
Contrato social, Certidão da Junta Comercial ou Ato Constitutivo
devidamente atualizados em que se demonstre a condição de sócio,
proprietário(s) ou dirigente (s), do(s) profissional(is) indicado(s);
22.2.5.5.
Contrato de prestação de serviço sem vínculo trabalhista, regido pela
legislação civil comum, conforme previsto no Acórdão TCU nº 80/2010
– Plenário;
22.2.5.6.
Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaração de
anuência do profissional.
22.2.6.
É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma
empresa isolada ou em consórcio, fato este que inabilitará a(s)
empresa(s) ou consórcio(s) envolvido(s);
22.2.7.
Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando à sua
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qualificação técnico-profissional, nos termos deste Projeto Básico, deverão
apresentar declaração na qual seja informado que os referidos profissionais
serão responsáveis técnicos pela execução da obra, nas suas áreas de
atuação, implicando à expedição das respectivas ART´s, quando da execução
da obra.
22.2.7.1.
Para o Engenheiro de Segurança do Trabalho, deverá ser apresentada
declaração na qual seja informado que o referido profissional será
responsável técnico pela fiscalização da segurança e saúde do trabalho
da obra e pela elaboração e execução do PCMAT, bem como
responsável pela chefia da equipe do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT.
22.2.7.2.
A referida declaração deverá compor a documentação de habilitação da
licitante, servindo como requisito de inabilitação das licitantes;
22.2.7.3.
Nestas declarações, deverão constar, o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redação
declarando as suas anuências;
22.2.7.4.
As declarações deverão ser assinadas pelos profissionais detentores dos
acervos, bem como pelo representante legal da licitante;
22.2.7.5.
Deverá constar, ainda, em cada uma das declarações, a informação
indicando se o referido profissional comporá ou não a equipe técnica
residente da obra, que terá dedicação exclusiva e em caráter integral;
22.2.7.6.
Caso o aludido profissional não venha a compor a equipe técnica residente
(em caráter integrale dedicação exclusiva), durante a execução da
obra, deverá ser marcada a opção correspondente em cada
declaração, conforme modelo em anexo;
22.2.7.6.1.
Neste cenário, o referido profissional ainda figurará como
responsável técnico pela execução da obra, devendo,
ainda,
emitir
a
correspondentes
anotações
de
responsabilidade técnica pela execução da obra, nas
respectivas áreas de atuação, durante a sua execução;
22.2.7.6.2.
Este profissional deverá realizar visitas na obra, com
freqüência mensal, realizadas em presença da Fiscalização,
sendo devidamente registradas no diário de obras;
22.2.7.6.3.
As referidas visitas, nos termos do item 3.2.5.5, figurarão como
condição necessária ao fornecimento do atestado técnico
de execução, em nome do profissional, após o término do
contrato;
22.2.7.6.4.
A infringência deste dispositivo, durante a execução do
contrato, configurará falta contratual, sujeitando a
contratada às sanções contratuais, nos termos deste
Projeto Básico;
22.2.7.6.5.
Todas as despesas associadas a estas visitas deverão compor
a rubrica de administração central da licitante, fazendo parte
do seu BDI e, por conseguinte, do preço global ofertado
pela licitante, não cabendo, portanto, quaisquer solicitações
futuras de aditivos de valor ou prazo, associados a tais
despesas.
22.2.7.7.
A apresentação da declaração, na habilitação, com a opção que o
profissional detentor dos acervos utilizados pela licitante visando a sua
qualificação técnico-profissional comporá a equipe técnica residente da
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obra, figurará como compromisso assumido por esta perante o Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região. Neste sentido, caso durante a
execução do contrato este profissional não venha a compor a referida
equipe residente, com dedicação exclusiva e em caráter integral à obra,
a contratada estará sujeita às sanções contratuais, inclusive a de
suspensão do direito de licitar com o TRT 5ª Região, nos termos do
item 157 deste Projeto Básico.
23.A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual são elencadas todas as condições a serem
atendidas, como condição para habilitação técnica da licitante no certame, conforme definido
neste tópico (V).
Qualificação Técnica
(3)
Estrutura
Metálica

(4)
Estrutura de
cocnreto
armado

(5)
Área
Construída

(6)
Arcondicionado
(central)

(7)
Substação
Elétrica

(8)
Gerdor a
Diesel

(9)
Elevador de
Passageiros

(10)
Estaca-raiz

(11)
Estaca
Metálica

(12)
Cortina
Atirantada

5.200,00
Toneladas

9.500,00
m³

43.000,00 m²

700,00
TR's

2.200,00 Kva

200,00
Kva

1
unidade

4.200,00 mL

10.200,00 mL

1.900,00
m²

Acervo Técnico -Operacional (Empresa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acervo Técnico -Profissional (Profissionais)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comprovação de Vínculo Profissional (is) x
(13)
Empresa - (Todos os profissionais)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Descrição

Não se

Certidões de Registro e Quitação CREA/CAU

aplica
X

(1)

(2)

CRQPJ

CRQPF

X

Declaração de Responsabilidade Técnica

(14)

Nota:
Item 21.1;
Item 21.2;
Itens 22.1.1.1 e 22.2.1.1;
Itens 22.1.1.2 e 22.2.1.2;
Itens 22.1.1.3 e 22.2.1.3;
Itens 22.1.1.4 e 22.2.1.4;
Itens 22.1.1.5 e 22.2.1.5;
Itens 22.1.1.5 e 22.2.1.5;
Itens 22.1.1.6 e 22.2.1.6;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Itens 22.1.1.7 e 22.2.1.7;
Itens 22.1.1.8 e 22.2.1.8;
Item 22.1.1.9;
Item 22.2.5;
Item Erro: Origem da referência não
encontrada.
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VI. DA VISTORIA
24.A Proponente deverá vistoriar o local das obras objeto desta Concorrência, para inteirar-se das
condições e grau de dificuldade existentes, até o segundo dia útil anterior à data da
apresentação da proposta, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a
esta obrigação. Na oportunidade, será fornecido Termo de Vistoria (modelo em anexo)
emitido pelo Núcleo de Manutenção e Projetos do TRT da 5ª Região, indicando que o licitante
tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, em conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se,
conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, não
se admitindo posteriormente qualquer alegação de desconhecimento.
24.1.
A

visita deverá ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuração, para efetuar a
referida vistoria;

24.2.
Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional de nível
superior, com formação em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;
24.3.
O citado profissional deverá apresentar a carteira profissional ou Certidão de Registro e
Quitação de Pessoa Física, expedidos pelo CREA/CAU, válidos no momento da
realização da vistoria. Tal comprovação figura como condição necessária à expedição
do Termo de Vistoria pelo TRT 5ª Região;
24.4.
A vistoria deverá ser acompanhada por um servidor do TRT 5ª Região. Para tanto, a
licitante deve solicitar agendamento prévio, com antecedência mínima de 24 horas,
através dos telefones (71) 3319.7152, (71) 3371.7844, (71) 3371.7153 ou (71)
9963.2038, em horário comercial;
24.5.
O termo de vistoria deverá compor a documentação de habilitação da licitante;
24.6.
Em se tratando de consórcio, a vistoria poderá ser realizada por apenas uma das
empresas que o integram.
25.A vistoria poderá ser suprida por Declaração formal da licitante, assinada pelo seu representante
legal, sob as penas da Lei, de que tem pleno conhecimento das condições locais e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos necessários à execução integral do objeto
deste Projeto Básico, em conformidade com o art. 30 da Resolução nº 70 do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho. A referida Declaração, quando substituir o Termo de Vistoria, deverá
compor a documentação de habilitação da licitante.
25.1.
A licitante deverá declarar expressamente na aludida declaração que analisou todos
os projetos, tendo, portanto conhecimento pleno das peças técnicas que compõe
o escopo deste Projeto Básico, e que tem capacidade técnica para a execução da
obra e que levou em consideração, para essa execução, as interferências
existentes entre as etapas dos projetos de estrutura executados previamente
(Edifício Administrativo 04 e estacas “hélice contínua”) e os projetos objeto do
presente certame;
25.2.
A ausência de tal declaração significará implicitamente consentimento tácito integral
de seus termos, inclusive de tudo quanto indicado no item 25.1, por parte dos
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licitantes, não implicando necessariamente em sua inabilitação.
26.A licitante deverá atender integralmente ao disposto neste tópico;
VII. DA PROPOSTA DE PREÇO
27.DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1.
A proposta de preço, apresentada no Envelope nº 02, deverá estar acompanhada dos
seguintes documentos, todos em meio impresso e digital (Excel, libre Office calc, ou
similar):
27.1.1.
Planilha de orçamento sintético, conforme modelo em anexo;
27.1.2.
Planilha de composição de custos unitários (orçamento analítico) de todos os
itens da planilha orçamentária, conforme modelo em Anexo;
27.1.3.
Planilha de composição analítica do BDI convencional e do BDI diferenciado
(estrutura metálica, elevadores, estacasraiz e metálicas, transformadores, grupo
gerador, equipamentos de climatização, câmeras digitais) conforme modelo em
anexo;
27.1.4.
Curva “ABC” – dispondo sobre insumos e serviços;
27.1.5.
Planilha de composição dos encargos sociais horistas e mensalistas, conforme
modelo em anexo (com desoneração de INSS - em virtude da nova redação do
artigo 7º da Lei 12.546/2011, modificado pela Lei nº 12.844/2013);
27.1.6.
Cronograma físico-financeiro simples, conforme modelo de referência do edital;
27.1.7.
Declaração de preço global, em moeda corrente no País, em algarismo e por
extenso, comprometendo-se a executar a obra por completo de acordo com os
projetos, especificações e este Projeto Básico, prevalecendo o valor por extenso
em caso de divergência;
27.1.8.
Declaração de prazo global de 900 (novecentos) dias corridos a contar do
recebimento da Ordem de Serviço, para conclusão de todos os serviços e obras
referentes ao objeto deste Projeto Básico;
27.2.
A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas no item
anterior acarretará a desclassificação do licitante;
27.3.
Em caso de divergência entre o custo constante da planilha de composição de custos
unitários e o constante da planilha de orçamento sintético, para um mesmo serviço,
prevalecerá o primeiro;
27.4.
Validade da Proposta: a proposta de preço das licitantes deverá ter validade mínima de
60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes. Podendo ser
renovada a critério das partes. Em caso de omissão do prazo de validade ou de fixação
de prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este será tido por noventa dias. Todas as
despesas e encargos associados a este procedimento deverão estar contidos nos
preços ofertados pela licitante.
27.5.
A proposta de preços deverá ser apresentada:
27.5.1.
Observando-se rigorosamente os modelos de referência, disponibilizadas pelo TRT
5ª Região, mantendo-se a sua formatação original;
27.5.2.
Apresentando redação clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;
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27.5.2.1.
A falta de assinatura em algumas das folhas poderá ser saneada durante
o procedimento licitatório, desde que pelo representante legal da
licitante, devidamente constituído os autos, bem como por registro em
ata pelos membros da Comissão de Licitação.
27.5.3.
Contendo assinatura, em todas as folhas, do(s) responsável(is) técnico(s) da
licitante, encarregado(s) pela elaboração de cada um das seguintes elementos
técnicos: planilha de orçamento sintético; composições de custo unitário; de
composição analítica dos BDI´s; planilha de composição dos encargos sociais; e
cronograma físico-financeiro global das etapas. Além das citadas assinaturas,
deverão constar o seu(s) respectivo(s) número(s) de registro no(s) Conselho(s)
Profissional(is). Devendo este(s) profissional(is) está(rem) legalmente habitado(s)
para tanto;
27.5.3.1.
A comprovação da habilitação do(s) referido(s) profissional(is) far-seá(ão) mediante apresentação de cópia da(s) sua(s) carteira(s)
profissional(is), com receptiva(s) Certidão(ões) de Registro e
Quitação de Pessoa Física, junto ao CREA ou CAU, válida(s) no
momento da apresentação da proposta.
27.5.4.
Fazendo-se menção ao número desta Concorrência, registrando-se a razão social
do licitante, CNPJ, número(s) de telefone(s), fax-símile e, se houver, correio
eletrônico e o respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco,
à agência e respectivos códigos e ao n.º da conta corrente, para efeito de
emissão de nota de empenho e posterior pagamento;
27.5.5.
Contemplando todos os materiais, peças, componentes, equipamentos e mão de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas,
emolumentos, fretes, contribuições, deslocamentos, custos e taxas
administrativas, lucro, ou seja, todas às necessárias à plena execução do objeto
deste Projeto Básico;
27.5.6.
Observando-se todas as descrições dos serviços constante das planilhas de
referência, especificações técnicas, caderno de encargos, bem como todas as
orientações constantes do edital e seus anexos;
27.5.7.
Contemplando a execução total do objeto deste Projeto Básico, não sendo aceitas
propostas para a execução parcial dos serviços, bem como com especificações
divergentes das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos e
Especificações Técnicas;
27.6.
Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execução dos serviços.
27.6.1.
No caso de falhas de projetos, erros, discrepâncias ou omissões, bem como
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá ao
licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Especial de
Licitação, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situação por parte da
referida Comissão;
27.6.2.
Conforme Art. 13º, II do Decreto 7.983/2013, a apresentação de proposta implicará
na CONCORDÂNCIA DA LICITANTE COM A ADEQUAÇÃO DO PROJETO QUE
INTEGRA O EDITAL DE LICITAÇÃO, e que as alterações contratuais sob
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não
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poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no
§1º do art. 65 da Lei º 8.666/93.
27.6.2.1.
Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no
orçamento relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados,
em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", não
se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal
estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", daLei 8.666/93, como ainda na
cláusula de expressa concordância do contratado com o projeto básico, prevista
no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013. Excepcionalmente, de maneira a
evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para
garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro
ou omissão no orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária, poderão ser ajustados
termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença.
28.DOS PREÇOS

28.1.
O preço global de referência orçado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região,
para a execução completa da obra, objeto deste Projeto Básico, é de R$ 365.719.817,30
(Trezentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e
trinta centavos), já incluso o BDI – Bonificação e Despesas Indiretas;
28.2.
O licitante deverá indicar os preços unitário e global por item e subitem, e, ainda, o global
da proposta, conforme documentos exigidos no item 27.1 do presente instrumento
convocatório;
28.3.
A data-base para fins de reajuste dos preços constantes da proposta é a data limite para
apresentação da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatório;
28.4.
As Composições de Custos Unitários do TRT 5ª Região são instrumentos utilizados
pelo Órgão para elaboração do orçamento estimativo, sendo, portanto meramente
indicativas ou referenciais.
28.4.1.
Cada licitante deverá elaborar suas próprias composições de custos, incluindo
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e mão-de-obra, ou
seja, todas as despesas necessárias à execução completa do serviço de
acordo com as especificações técnicas e projetos disponibilizados no instrumento
convocatório;
28.4.2.
Não serão deferidos quaisquer pleitos de alteração de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em função das composições
apresentadas pelo TRT 5ª Região, porquanto após a apresentação da proposta
de preço por parte da Licitante, figurarão como de sua inteira responsabilidade,
para todos os efeitos, durante a execução do contrato, nos termos do Decreto nº
7.983/13;
28.4.3.
Não serão deferidos quaisquer pleitos de alteração de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em função das composições
apresentadas pela Licitante, sob a alegação de itens (insumos, mão-de-obra,
equipamentos, fretes, etc.) não contemplados nas suas composições de custos
unitários, já que estas, conforme definido no item 28.4.1, devem contemplar
todas as despesas necessárias à execução completa de cada serviço.
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28.5.
A Licitante deverá incluir nos seus custos de construção e instalação de canteiro de obras
a previsão de Mobiliário e utensílios básicos para instalação da FISCALIZAÇÃO no
Canteiro de Obras;
28.6.
Deverão estar inclusas no preço global proposto pela licitante as despesas relacionadas a
todos os equipamentos necessários à execução completa da obra objeto deste Projeto
Básico, por conseguinte não serão acatados, durante a execução do contrato, quaisquer
pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de incremento de
equipamentos.
29.DA COMPOSIÇÃO DO BDI
29.1.
Além das composições de custo unitário dos serviços propriamente ditos, a Licitante
deverá apresentar planilhas demonstrativas das Taxas de BDI utilizadas em sua
proposta, conforme 27.1.3;
29.2.
Conforme art. 15, da Resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) 114/2010, bem
como art. 27, da Resolução do CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho), a taxa
de bonificação de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicada sobre o custo direto da
obra, deverá contemplar somente as seguintes despesas:
29.2.1.
Taxa de rateio da Administração Central;
29.2.2.
Taxa das despesas financeiras;
29.2.3.
Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
29.2.4.
Taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS e CTRB - contribuirão sobre o valor da receita
bruta - em virtude da nova redação do artigo 7º da Lei 12.546/2011, modificado
pela Lei nº 12.844/2013 - pertinente à desoneração dos encargos sociais - INSS);
29.2.5.
Margem de lucro.
29.3.
Não poderão constar na composição do BDI despesas relativas à Administração Local,
Mobilização/Desmobilização e Instalação do canteiro e dos Encargos Sociais, hipótese
que desclassificará a licitante;
29.4.
Não poderão, ainda, fazer parte do BDI qualquer previsão de itens relativos à Contribuição
Social sobre Lucro Líquido (CSSL) e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
hipótese na qual a licitante será desclassificada;
29.5.
Cada licitante deverá compor suas taxas de BDI com base na fórmula apresentada
adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro, em
conformidade com o item 29.2;
BDI = [(1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1] . 100
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário
Onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro e;
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I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
29.5.1.
A não utilização da citada fórmula, ou a inclusão de itens na composição do BDI não
contemplados no tópico 29.2, ensejará à desclassificação da Licitante;
29.5.2.
Cabe registrar que a alíquota do Imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS,
apesar de ser de 5% no Município de Salvador, não incide sobre a totalidade dos
custos da planilha orçamentária, portanto, quando lançada na fórmula do BDI,
deverá ser reduzida, a depender da real base de cálculo de incidência (fração do
custo correspondente à parcela remanescente à exclusão/dedução dos
materiais, conforme legislação pertinente) (ex.: 5,0 %, sobre 40,0% = 2,0%).
29.5.2.1.
A inserção da alíquota de 5% na fórmula do BDI, ou outra, em nãoconformidade com a legislação pertinente e jurisprudência do TCU
(Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário), ensejará à desclassificação da
Licitante.
29.6.
O BDI apresentado pelas Licitantes será objeto de análise por parte do Núcleo de
Manutenção e Projetos, podendo ensejar à desclassificação da licitante, caso sejam
constatados itens com valores considerados excessivos, ou em não-conformidade com a
legislação, inclusive tributária, normativos e/ou jurisprudências pertinentes e em
vigência, em especial no que diz respeito ao Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário.
VIII. DOS PRAZOS
30.Prazo da obra: O prazo máximo estabelecido pela Administração para a execução total da obra,
incluindo todas as suas etapas, será de 900 (novecentos) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço, considerando-se o mês como período de 30 (trinta) dias;
30.1.
Os serviços deverão ter início até o 5º (quinto) dia útil após o recebimento pela
contratada da Ordem de Serviço emitida pelo TRT 5ª Região;
30.2.
Entende-se por início da obra o começo de quaisquer serviços previstos em planilha
orçamentária dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalização.
31.Prazo de Vigência do contrato: O prazo de vigência do contrato será de 1.100 (hum mil e cem
dias) dias corridos, a contar da sua assinatura;
32.O prazo previsto no item 30 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pelo
CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipóteses abaixo listadas, e desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do TRT 5ª Região,
observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.
32.1.
Alteração do projeto ou especificações, pela Administração, desde que efetivamente
aumente o prazo de execução de alguma atividade que efetivamente comprometa o
caminho crítico do empreendimento, mediante comprovação analítica;
32.2.
Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, desde que
efetivamente comprometa o caminho crítico da obra, mediante comprovação
analítica;
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32.3.
Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administração, desde que comprometa o caminho crítico da obra,
mediante comprovação analítica;
32.4.
Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na Lei
8.666/93, desde que efetivamente aumente o prazo de execução de alguma atividade e
que efetivamente comprometa o caminho crítico do empreendimento, mediante
comprovação analítica;
32.5.
Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência, desde que
efetivamente comprometa o caminho crítico da obra, mediante comprovação
analítica;
32.6.
Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, que impeçam ou retardem a
execução da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho crítico da obra,
mediante comprovação analítica.
33.Considerando que o prazo de execução da obra (900 dias corridos) objeto deste projeto básico
inevitavelmente atravessará estações chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informações amplamente divulgadas pela Coordenação de Defesa Civil de Salvador
(CODESAL), portanto de domínio público, PREVISÍVEL, as propostas das licitantes deverão
contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses períodos invernais/chuvosos, não
cabendo utilizar esse argumento, durante a execução do contrato, para pleitear dilação de
prazo ou reequilíbrio do contrato, dada a previsibilidade do fato.
IX. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
34.Além dos itens passíveis de desclassificação já apontados nos tópicos anteriores, alguns aspectos
no que diz respeito aos preços unitário e Global, devem ser observados pelas Licitantes quando
da elaboração da sua proposta de preços, a saber: Critérios de aceitabilidade de preço global e
Critérios de aceitabilidade de preços unitários.
35.CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇO GLOBAL
35.1.
Serão desclassificadas, no que diz respeito ao preço global, as licitantes cujas propostas
de preços não atendam pelo menos um dos seguintes critérios:
35.1.1.
Não se admitirão propostas com preço global com valor manifestamente
inexeqüível, nos termos do art. 48, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/93, ou
seja, cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:
35.1.1.1.
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta
por cento) do valor orçado pela administração, ou;
35.1.1.2.
Valor orçado pela administração;
35.1.1.3.
Conforme súmula nº 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,
inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma
presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a
Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.
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35.1.2.
Serão desclassificadas as propostas com preço global (custo global + BDI)
superiores ao preço global orçado pelo TRT 5ª Região em sua planilha de
referência.

36.CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇO UNITÁRIO
36.1.
Ainda que haja compatibilidade do preço global (exeqüibilidade, art. 48, II, § 1º da Lei
8.666/93) e atendimento ao quanto exposto no tópico 35, há que se ter a adequabilidade
dos custos\preços unitários aos critérios neste tópico estabelecidos, como condição
necessária à classificação da licitante;
36.2.
Os preços unitários constantes das propostas das licitantes submeter-se-ão à análise do
setor técnico competente e posterior julgamento pela CEL, logo poderão fundamentar
sua desclassificação, caso não seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo
estabelecidos:
36.2.1.
Admitir-se-á uma variação de preços unitários de até 5 % (cinco por cento), a
maior, em relação aos fixados no orçamento de referência do TRT 5ª Região.
36.2.1.1.
Esta condição só é válida se atendida conjuntamente com a estabelecida
no item 35.1.1, no que tange ao Critério de Aceitabilidade de
Preço Global, bem como se o preço global de cada uma das
subetapas previstas no cronograma físico-financeiro simples de
referência (do Órgão) não forem ultrapassados pelos seus
correspondentes no cronograma (físico-fiananceiro simples) da
proposta das licitantes;
36.2.1.2.
O item 03.001 (Estrutura Metálica) figurará como exceção a esta regra.
Para este não será admitida qualquer variação acima dos preços
unitários fixados pelo TRT 5ª Região;
36.2.2.
Não se admitirá propostas que apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, nos termos do art. 44, § 3º, da Lei
8.666/93;
36.2.3.
Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo
serviço.
X. PLANEJAMENTO
37.Durante a execução do contrato, será implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Básico. Para tanto, a licitante
vencedora deverá apresentar à Fiscalização do TRT 5ª Região, em até 60 dias, corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, o RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO INICIAL RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:
37.1.
Definição da EAP (estrutura analítica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE com
foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos
adequados, visando à racionalização do acompanhamento, controle, bem como o
processo de medição e pagamento.
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37.1.1.
Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, poderá ser solicitada pela Fiscalização, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de
forma a tornar mais eficiente os procedimentos de medição e pagamento.
37.2.
Seqüenciamento de todas as atividades necessárias à execução do objeto contratual com
base no plano de ataque da obra e na seqüência lógica dos serviços;
37.3.
Estimativa da duração de todos os serviços necessários à execução do objeto contratual,
com base nos quantitativos e composições de serviços do orçamento e ou propostas de
empresas especializadas;
37.4.
Elaboração do cronograma físico-financeiro integrado (Gantt-PERT-CPM), completo da
obra em formato compatível com MS Project 2010. Contendo lançamento da mão-deobra de todos os serviços/atividades necessários à execução completa do objeto
contratual. O referido cronograma deverá ser estimado em dias úteis,
desconsiderando/considerando os sábados, domingos e feriados nacionais e locais. Os
dados resultantes deverão ser processados por software adequado, gerando um banco
de dados que será utilizado no gerenciamento físico-financeiro da obra, inclusive
no que tange às penalidades contratuais, medições e pagamento. Devendo ser
disponibilizado à Fiscalização o referido cronograma em arquivo digital compatível com
MS-Project 2010 ou equivalente. Este produto deverá conter, no mínimo:
37.4.1.
Número e nome da atividade (etapas e subetapas);
37.4.2.
Duração da atividade, em dias úteis;
37.4.3.
Folga total na execução de cada atividade;
37.4.4.
Data de início mais cedo da atividade;
37.4.5.
Data de início mais tarde da atividade;
37.4.6.
Data de término mais cedo da atividade;
37.4.7.
Data de término mais tarde da atividade;
37.4.8.
Preço total associado a cada atividade;
37.4.9.
Totalização parcial conforme setorização das atividades;
37.4.10.
Relação de dependência (antecedência e subseqüência) com outra(s) atividade(s);
37.4.11.
Identificação das atividades pertencentes ao caminho crítico da obra;
37.5.
A elaboração deste cronograma, pela Contratada, deverá ser feita mediante planejamento
próprio, em função do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e levando
em conta os seus parâmetros de produtividade de equipamentos e mão-de-obra, bem
como maquinário disponível. Os parâmetros indicados nas composições de custo
unitários apresentadas pelo TRT 5ª Região são apenas referenciais. Nesse sentido, não
caberão quaisquer pleitos ou alegações futuras, durante a execução do contrato, no
sentido de justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou
equipamentos, e que façam correlação com os parâmetros de produtividade existentes
nas composições de custo unitário do TRT 5ª Região;
37.6.
O referido cronograma deverá conter um nível de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas com os prédios a que se referem (ex: estacas metálicas –
Prédio Administrativo 3; armadura CA-50 – Blocos de fundação Garagem – grupo 1;
etc.);
37.7.
Este Cronograma deverá guardar relação com o Cronograma físico-financeiro
simples, apresentados pela Contratada durante o procedimento licitatório.
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37.7.1.
Não poderá haver diferenças de previsão de desembolsos mensais (período a
período) maiores que 20%, em relação ao percentual previsto para o mesmo
período, no cronograma físico-financeiro simples, apresentado pela Contratada
na licitação;
37.7.2.
Não poderá ser apresentado o cronograma PERT-CPM e demais instrumentos de
planejamento inicial (RPI), com prazo de execução superior ao estipulado no item
30 deste Projeto Básico, constituindo falta contratual, a inobservância a este
dispositivo.
37.8.
Na elaboração do aludido cronograma, deverá ser considerada a montagem da
subestação definitiva da obra, o mais cedo possível, a fim de permitir que haja tempo
hábil aos trâmites necessários junto à concessionária de energia elétrica, para a
realização da ligação definitiva de energia da obra;
37.9.
O referido cronograma deverá apresentar etapas específicas as atividades relativas aos
treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compõem antes da entrega da obra, capacitando as equipes
de manutenção do TRT5 a operar os novos sistemas prediais a partir da ocupação
definitiva do Complexo pelo TRT5, conforme item 113.11.2;
37.10.
O cronograma deverá prever também as etapas do processo referente à ligação definitiva
de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionária, inclusive
aquelas etapas de responsabilidade do TRT5, a fim de que a Fiscalização possa dar as
providências cabíveis em tempo hábil;
37.11.O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado juntamente com o RPI, devidamente
aprovado pela Fiscalização, servirá como linha de base, cronologicamente estabelecida,
conforme calendário real, para a data de recebimento da ordem de serviço pela
Contratada.
37.11.1.
A linha de base só será modificada em situações previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislações e regramentos pertinentes, mediante aprovação da
Contratante.
37.12.
A Contratada deverá organizar seu plano de execução de forma a garantir que as
condições necessárias para realização dos testes das instalações elétricas, civis, de
cabeamento estruturado, automação predial, climatização, e quaisquer outros sistemas
que demandem testes funcionais e de segurança, estejam disponíveis quando da
conclusão da montagem das respectivas instalações, a fim de que tais testes possam
ser realizados atestando o funcionamento das instalações e permitindo a conclusão da
etapa e medição do serviço, de acordo com o tópico XV deste Projeto Básico.
37.12.1.
A execução dos testes deverá figurar como etapa do cronograma PERT-CPM do
empreendimento, conforme definido neste tópico, devendo a CONTRATADA
planejar o ataque dos serviços de forma a viabilizar a realização dos aludidos
testes imediatamente (sempre que for possível) após a conclusão das etapas
correlatas.
37.13.
Quaisquer instalações finalizadas e testadas que necessitem nova intervenção, por
quaisquer motivos, deverão ser retestadas;
37.14.
A Contratada deverá organizar seu plano de execução de forma a evitar que outros
serviços interfiram com a qualidade, integridade e boa conservação e limpeza de
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instalações já finalizadas, a fim de evitar retrabalho;
37.15.Deverá ser elaborada “curva S” do empreendimento com pesos financeiros, que
corresponda integralmente ao cronograma apresentado, devendo a mesma ser
disponibilizada à Fiscalização em formato digital compatível com Excel 2003.
38.A Contratada deverá apresentar, ainda, para análise do CONTRATANTE, em até 60 dias da
assinatura do contrato, ou antes, do início da execução da estrutura metálica (Aço A-242),
o que ocorrer primeiro, o chamado “Plano de Execução de Montagem da Estrutura
Metálica” (PEMEM), em nível executivo, contendo todas as informações necessárias à
execução completa da estrutura portante dos edifícios, tais como:
38.1.
Descrição macro do plano de ataque para execução e montagem da estrutura metálica de
todos os prédios;
38.2.
Etapas de execução, plantas e desenhos esquemáticos de montagem, por prédio,
inclusive com indicação dos equipamentos a serem utilizados e seqüência lógica entre
as etapas;
38.3.
Plantas com detalhamento executivo dos elementos auxiliares de montagem, sobretudo
quando atuarem como elementos portantes provisoriamente, contendo indicação de
espessuras de chapas, resistência do material, tipos e espessuras da solda, vinculação
com a estrutura do projeto original, bem como procedimentos e momentos de retiradas
destes elementos;
38.4.
Procedimentos e momentos de conferência para recebimento e aceitação dos elementos
estruturais (tolerâncias de recebimento);
38.5.
Especificação de procedimentos de soldagem, indicação dos momentos que serão
realizadas as conferências geométricas dos elementos estruturais montados e os
equipamentos com que estas serão realizadas (verificações topográficas), observandose as tolerâncias de montagem estabelecidas em normas técnicas e projeto
(prevalecendo as de projeto);
38.6.
Interface ambiental, em todas as etapas, em face da legislação ambiental, das
condicionantes da licença ambiental e do mapa de supressão da vegetação, elaborado
pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Haitat – IBTH, que figura como anexo da
licença expedida pela SMA (Secretaria de Meio Ambiente), inerentes ao
empreendimento objeto deste Projeto Básico;
38.7.
A entrega desse estudo técnico (PEMEM), em condições de detalhamento técnico
definidas como “satisfatória”, pela FISCALIZAÇÃO, é condição necessária para o início
da execução da estrutura metálica do empreendimento;
38.7.1.
A aceitação pela Fiscalização do citado Plano, nos termos aqui definidos, não exime
a responsabilidade da Contratada sob todos os aspectos, no que tange à
execução da estrutura metálica.
39.Deverá haver COMPLETA coerência e harmonia entre o RPI, PEMEM e Plano de Trabalho do
Empreendimento;
40.No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execução, a Contratada
deverá promover a atualização dos instrumentos de planejamento definidos no item 37 (RPI),
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com a periodicidade mensal. Estas atualizações gerarão os Relatórios de Planejamento
Parciais – RPP.
40.1.
Nos RPP´s deverão ser atualizados todos os instrumentos definidos em 37, de forma a
sempre deixá-los refletindo a realidade do empreendimento, física e financeira;
40.2.
Os RPP´s serão utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de medição e
pagamento das etapas, como será explicado no tópico CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO;
40.3.
Os RPP´s serão encaminhados juntamente com os boletins de medição e figurarão como
condição necessária à aprovação dos referidos boletins pela Fiscalização;
40.4.
Caso a Fiscalização conclua, mediante análise e verificação em campo, que o RPP do
período não reflete à realidade da obra, este será devolvido oficialmente à Contratada
para que promova os ajustes necessários, e indicados em documento oficial,
paralisando, desta forma, os procedimentos de aprovação de medição e pagamento do
período. Tal paralisação ocorrerá sem ônus para o TRT 5ª Região, porquanto constituirá
falta contratual por parte da Contratada, sujeitando-a, inclusive às sanções
administrativas contratuais, nos termos deste Projeto Básico;
40.5.
O cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP, após
aprovado pela Fiscalização, figurará, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual válido. Este documento técnico viabilizará a tomada de decisões do TRT 5ª
Região, sobretudo no que diz respeito à aplicação das penalidades contratuais de mora,
conforme será definido no tópico DAS SANÇÕES CONTRATUAIS.
40.5.1.
Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP´s dever ser apresentados no
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da
execução efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como
referência a linha de base, conforme definida no item 37.11.
XI. DOS ADITIVOS DE PREÇOS
41.O contrato, oriundo deste Projeto Básico, poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
n.º 8.666/93;
42.Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:
42.1.
A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado
em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação;
42.2.
Em qualquer aditivo contratual, deverá ser mantida a proporcionalidade da diferença
entre o valor global estimado pela administração nos termos deste artigo e o valor
global contratado (MANUTENÇÃO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL), nos
termo do art. 14, do Decreto 7.983/2013, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei no
8.666, de 1993;
42.2.1.
Sempre que detectada uma situação em que esta diferença percentual seja reduzida
em desfavor da Administração Pública, será criada cláusula contratual
indenizatória, correspondendo ao valor total necessário à manutenção da aludida
proporcionalidade (desconto percentual original).
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42.3.
Para serviços que já constem no contrato, os custos unitários dos serviços a serem
acrescidos serão os mais vantajosos para a Administração dentre os indicados:
orçamento de referência da licitação; e orçamento da liciante vencedora. Caso a opção
mais vantajosa entre estas ainda apresente sobrepeço, este será subtraído.
42.4.
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para incremento de serviços
inicialmente não previstos na planilha contratada, a formação do preço para a nova
avença, deverá obedecer à seguinte metodologia:
42.4.1.
Os custos unitários terão como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI) ou SICRO, em caso de existência;
42.4.2.
Nas situações em que estas tabelas não contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de
referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública
federal, incorporando-se às composições de custos (índices de produtividade de
mão-de-obra e equipamentos; e coeficientes de consumo de materiais);
42.4.3.
Em qualquer uma das hipóteses constantes nos itens 42.3 e 42.4, acima descritos,
deverão ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira,
etc.) das composições de custo dos serviços, o menor dos seguintes valores:
42.4.3.1.
Custos dos insumos constantes no sistema SINAPI;
42.4.3.2.
Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.
42.4.4.
Em caso de inexistência de correspondentes aos serviços em nenhum dos sistemas
referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto,
deverão ser apresentados, no mínimo, três propostas de preços de fornecedores;
42.4.5.
De posse dos custos, aplicar-se-á o BDI da contratada, comum ou diferenciado, a
depender do caso, nos termos da súmula nº 253/2010 do Tribunal de Contas da
União, para a formação do preço unitários dos serviços.
42.5.
O atendimento ao disposto nos itens 42.3 e 42.4, não exclui a aplicação do critério descrito
no item 42.2.
XII. DA EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE DA OBRA
43.Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Básico, a Contratada (empresa isolada ou
consórcio) deverá apresentar a RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE, até 10 dias
após a assinatura do contrato. A aludida relação deve elencar os profissionais que serão
responsáveis pela condução direta da obra, com as seguintes quantidades mínimas e
atribuições:

43.1.
Coordenador de Obras (01) - Engenheiro Civil ou Arquiteto, representante da Contratada
e responsável técnico pela execução dos serviços, que coordenará a obra e
responderá diretamente pela sua execução perante o Tribunal Regional do Trabalho da
5ª Região, nas áreas administrativa e operacional de todo o empreendimento, com
dedicação exclusiva à obra, durante todo o período de sua execução;
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43.2.
Residente de Obras (02) – Engenheiro Civil ou arquiteto, com comprovada experiência
em construção de prédios em estrutura metálica similares ao objeto deste Projeto
Básico, encarregado pela área operacional do empreendimento em auxílio ao
Coordenador de Obras, tratando as “interfaces” existentes entre as diversas
especialidades, áreas de atuação e frentes de serviço, cuidando da comunicação entre a
Fiscalização do TRT5 e da equipe de execução e sua(s) subcontratada(s), além do bom
andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme contratado, e dada à amplitude do
projeto, com dedicação exclusiva à obra;
43.3.Residente de Planejamento (01) – Engenheiro civil ou arquiteto, com comprovada
experiência na área de planejamento de empreendimentos, em prédios similares ao
objeto deste Projeto Básico, encarregado pela área de planejamento do
empreendimento, com dedicação exclusiva à obra, bem como pela elaboração do
Relatório de Planejamento Inicial (RPI), e as respectivas atualizações mensais dos
instrumentos de planejamento (RPP), conforme definido em X (PLANEJAMENTO);
43.4.
Engenheiro Eletricista (01): responsável técnico pela execução dos projetos relativos a
instalações elétricas, SPDA, aterramento, cabeamento estruturado, subestação, grupo
gerador, quadros elétricos e instalação de sistemas correlatos, devendo estar
exclusivamente dedicado à obra a partir do início da montagem dos sistemas
concernentes à sua área de atuação até a duração final desses trabalhos, inclusive
considerando as possíveis interfaces entre os sistemas de aterramento com os
elementos metálicos das fundações e estruturas, de acordo com Cronograma FísicoFinanceiro apresentado pela Contratada;
43.5.
Eletrotécnico (02): Eletrotécnico: o profissional diretamente relacionado à execução de
toda instalação elétrica do empreendimento deverá ser detentor de diploma de técnico
de nível médio na sua área de atuação, qualificado nos termos do item 10.8.1 da NR-10
(conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de
Ensino), dedicado à obra a partir do início da montagem dos sistemas concernentes à
sua área de atuação até a duração final desses trabalhos. Deverá ser apresentada a
Certidão de Registro e Quitação deste profissional junto ao CREA, comprovando sua
condição de profissional habilitado, nos termos do item 10.8.2 da NR-10. Responsável
pela condução direta das equipes de execução dos serviços de montagem de
instalações e sistemas elétricos, das verificações de conformidade dos materiais
empregados e procedimentos técnicos de execução, bem como da verificação do
atendimento às prescrições das normas técnicas aplicáveis.
43.6.
Engenheiro de Segurança do Trabalho (01): responsável pela supervisão, coordenação,
implementação, e controle de programas relativos aos serviços de Engenharia de
segurança do trabalho no canteiro de obras, em especial o PCMAT, inclusive com a
atribuição de fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de proteção
individual, bem como, planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a
gerenciamento e controle de riscos com a adoção de medidas preventivas e corretivas
de segurança que visem reduzir a possibilidade da ocorrência de acidentes de trabalho
no local dos serviços, durante a sua execução; com dedicação exclusiva;
43.7.
Médico do Trabalho (01): responsável por gerar, coordenar e revisar periodicamente o
PCMSO, de acordo com o previsto na NR 07, e responsabilizar-se pela sua execução.
Considerar as orientações contidas nas outras Normas Regulamentadoras do MTE
relacionadas à saúde ocupacional e zelar pela sua aplicação. Deverá executar
programas de proteção a saúde dos empregados, inspecionando fatores de
insalubridade, participando da investigação de acidentes de trabalho e propondo
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medidas para reduzir acidentes do trabalho. Realizar inspeções de saúde. Solicitar
exames. Colaborar na fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de
trabalho. Estabelecer medidas para atendimento de emergência e promover
treinamentos em primeiros socorros no local dos serviços;
43.8.
Técnico de segurança do trabalho (04): responsável por promover treinamentos e
executar programas de prevenção ligados à segurança e higiene do trabalho,
observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou
redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do
ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Informar o
empregador e aos trabalhadores, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho,
bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização. Fiscalizar
sistemas de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual;
43.9.
Arquiteto (02): responsável pela verificação de conformidade dos projetos arquitetônicos
com a sua execução, bem como a comunicação entre a Fiscalização e equipe de
execução da obra principalmente na etapa final de execução, com dedicação exclusiva à
obra a partir das etapas definidas pelo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela
Contratada;
44.Para esses profissionais, excetuando os elencados nos itens 44.1, 44.2 e 44.3, será exigida
experiência mínima comprovada através de atestados fornecidos por entidades públicas ou
privadas devidamente visadas pelo CREA ou CAU, conforme o caso, da região onde os serviços
foram executados, acompanhados pelas respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT),
compatíveis com os serviços de maior relevância técnica e de características semelhantes ao
objeto desta licitação, observadas as especialidades, devendo serem apresentadas juntamente
com a relação indicada no item 43;
44.1.
Para o Médico do Trabalho será exigido registro no CREMEB e certificado de conclusão
de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou
portador de certificado de residência médica em área de concentração em saúde do
trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de
Residência Médica, do Ministério da Educação e experiência mínima de 3 (três) anos em
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
44.2.
Para o Técnico de Segurança do Trabalho será exigido comprovação de Registro
Profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e experiência mínima de 5 (cinco
anos) em edificações comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS.
44.3.
Para o Técnico/Auxiliar de enfermagem será exigido certificado de conclusão de curso de
qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por instituição especializada
reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação e experiência mínima de 03 (três)
anos comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
45.A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento
da Ordem de Serviço, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou RTT de cada um
dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas especialidades.
45.1.
É importante enfatizar que nas citadas ART´s ou RTT´s deverá ser especificado o objeto
da anotação de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabilização, não sendo aceitas ART´s (ou RTT´s) com descrições genéricas,
situação na qual não restará configurada a etapa de entrega das ART´s (ou RTT´s),
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incorrendo, assim, a contratada, em falta contratual, sujeitando-a às sanções contratuais
nos termos do item XXV deste Projeto Básico;
45.2.
Para a execução da estrutura metálica será exigida anotação de responsabilidade técnica
(ART) específica para este fim;
45.3.
Em situações de eventuais subcontratações futuras, devidamente formalizadas junto ao
TRT 5ª Região, deverá ser apresentada nova ART (ou RTT), em nome do responsável
técnico pertencente à empresa subcontratada, que efetivamente executará o serviço,
mesmo que haja ART (ou RTT) de execução por parte da Contratada para o mesmo fim,
situação em que deverá ser feita à vinculação à ART (ou RTT) original da Contratada.
46.Em caso de empresas consorciadas, todos os profissionais relacionados na equipe técnica
residente deverão ser constituídos pelo consórcio e apresentados formalmente ao Contratante,
juntamente com a apresentação do Termo de Constituição de consórcio. As empresasmembro deverão apresentar relação nominal dessa equipe, correlacionando os profissionais,
suas funções e atribuições, informando inclusive a(s) sua(s) empresa(s) de origem.
46.1.
Salientamos, entretanto que, independentemente do originário vínculo profissional de cada
um desses técnicos, o consórcio responderá direta e solidariamente perante o
Contratante pelas ações, omissões e decisões desses profissionais no decorrer da obra,
independentemente da empresa-membro a que pertençam.
47.Para efeito de análise da qualificação técnica da Equipe Técnica Residente, diante da
complexidade e vulto da obra, deverão ser apresentados, juntamente com a relação e nas
condições indicadas no item 43, acervo que comprove experiência profissional igual ou superior
ao disposto a seguir:

CARGO

EXPERIÊNCIA EM OBRAS

Coordenador de Obras
Residentes de obra e Planejamento
Engenheiro Eletricista
Eletrotécnico
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Técnico de Segurança do Trabalho
Arquitetos

15 (quinze) anos
10 (dez) anos
10 (dez) anos
05 (cinco) anos
7 (sete) anos
05 (cinco) anos
10 (dez) anos

48. A exigência prevista na alínea anterior não se confunde com as obrigações relacionadas com a
fase de habilitação, motivo por que não há violação à proibição de que trata o § 5º do art. 30 da
Lei nº 8.666/93, nem constitui obrigação da licitante, visando à sua habilitação, trata-se de
exigência à contratada;
49.A eventual substituição, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer da
execução das obras somente será admitida mediante prévia análise e posterior autorização por
escrito da Fiscalização, após formalização do pedido de alteração por parte da Contratada,
devendo ser substituído(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou superior,
mantidas as condições de qualificação técnica, quando se tratar do responsável técnico
detentor do acervo técnico profissional da contratada;
50.Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condições anteriormente definidas, a
Fiscalização pode a qualquer tempo solicitar a substituição no todo ou em parte de quaisquer
membros da equipe residente em caso desse(s) profissional(is) não estar desempenhando a
contento as suas atividades, sua permanência serem prejudicial ao ambiente salutar de
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trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos membros da
Fiscalização.
XIII. DA SUBCONTRATAÇÃO
51.É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Projeto Básico;
52.Pelo fato de corresponder de forma isolada a aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos
serviços a serem contratados, sendo de fato a parcela de maior relevância e valor significativo
da obra, é terminantemente VEDADA à subcontratação das parcelas correspondentes à
execução da estrutura metálica do empreendimento, conforme item 03.01 da Planilha de
Referência elaborada pelo TRT 5ª Região;
53.Poderá ser permitida a subcontratação parcial de outros serviços previstos neste Projeto Básico,
mediante comunicação prévia por escrito à Fiscalização, sem prejuízo das responsabilidades
legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o TRT 5ª Região, que exigirá
apresentação prévia de documentação comprobatória das capacidades técnica e econômicofinanceira da empresa a ser subcontratada, conforme segue:
53.1.
A Contratada deverá comunicar oficialmente à Fiscalização do TRT 5ª Região quais
serviços serão objeto de subcontratação. Esta comunicação deverá ser efetuada com
antecedência mínima de 15 dias, antes do início dos serviços correspondentes;
53.2.
No citado documento deverá estar contida a razão social e CNPJ das subcontratadas e
menção à parte da obra ou serviço que pretende subcontratar;
53.3.
Para subcontratação de serviços não classificados como de maior relevância técnica,
conforme definido no item 22, deste Projeto Básico, deverá ser demonstrada a
comprovação da regularidade fiscal e da capacidade técnica-operacional e técnicoprofissional da futura subcontratada.
53.3.1.
A Fiscalização poderá não autorizar a realização do serviço por parte de alguma
subcontratada, sempre que julgar que esta não possui qualificação proporcional
ao serviço demandado.
53.4.
Quando se tratar de serviços elencados como itens de maior relevância do objeto deste
Projeto Básico, conforme definido no item 22 (ACERVO TÉCNICO), a Contratada
deverá demonstrar que a(s) empresa(s) subcontratada(s) possui(em) qualificação
técnica igual ou superior à apresentada pela Contratada, quando da sua habilitação
no certame, nos mesmos termos definidos naquele item (CRQPJ, CAT´s, etc.).
53.4.1.
Comprovação está que deverá ser entregue juntamente com a comunicação
disponibilizada à contratante, nos termos do item 53.1 deste Projeto Básico.
54.A eventual substituição de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus profissionais durante
a execução dos serviços somente será admitida por outro(s) prestador(es) ou profissional(is)
que detenha(m) as mesmas qualificações exigidas e por motivos relevantes, justificada e
demonstrada pela Contratada, condicionada ainda à aprovação prévia do Contratante;
55.O Coordenador de Obras e demais componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada
continuarão atuando como responsáveis diretos pela direção/coordenação/acompanhamento
da construção do Complexo da Sede do TRT5 perante a Fiscalização, bem como seus
responsáveis técnicos pela execução dos serviços relativos à sua área de atuação, ainda que
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executados por subcontratadas. A Contratada sempre responderá direta e exclusivamente pela
fiel observância das obrigações contratuais, bem como garantirá na sua totalidade todos os
serviços prestados pelas suas subcontratadas, pelos quais é solidariamente responsável, não
cabendo quaisquer alegações ou tentativas de isenção de responsabilidade da Contratada pela
ação ou omissão de subempreiteiras;
56.Fica expressamente vedada a subcontratação de sociedades empresárias que possuam em seu
quadro empregado ou qualquer outro profissional pertencente ao quadro do TRT 5ª Região,
ainda que na condição de sócio ou acionista ou mesmo responsável técnico;
57.Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condições anteriormente definidas, a
Fiscalização pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituição da subcontratada que
porventura não esteja desempenhando bem as suas atividades. Também poderá ser indicada
pela Fiscalização do Contratante a substituição de quaisquer dos prepostos da(s)
subcontratada(s) a serviço da obra, caso esses demonstrem despreparo técnico ou dificultem o
bom desenvolvimento dos serviços, sua permanência seja tida como prejudicial ao ambiente
salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos membros da
Fiscalização.

XIV. DA SEGURANÇA DO TRABALHO
XIV.1. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
58.Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as ações relativas à
fiscalização do cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde do Trabalhador – SST –, no
canteiro de obras, por parte do seu Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho - SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas as determinações
presentes no item XIV.1 deste Projeto Básico;
59.Deve a CONTRATADA atender às Normas de Segurança e Saúde do Trabalho constantes da
Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas e Resoluções no âmbito
federal, estadual e municipal, estando atento às Normas Regulamentadoras preconizadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e modificações posteriores, e no que couber, e pelo bom
senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade, quer a prevenção de acidentes durante a
realização dos trabalhos, quer o imediato socorro na ocorrência de qualquer acidente;
59.1.
A CONTRATADA deverá ter conhecimento das cláusulas contratuais, inerentes à
Segurança e Saúde do Trabalho, não sendo possível a alegação de desconhecimento às
Normas de Segurança e Saúde do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificações posteriores e
prazos a vencer;
59.2.
Cabe à CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicáveis às suas atividades,
produtos, serviços, locais, equipamentos, veículos etc. a fim de subsidiar a elaboração e
implementação do seu Plano de Gestão de SST. Estas informações devem ser mantidas
atualizadas durante toda a vigência do contrato, estando disponíveis à Fiscalização a
qualquer momento;
59.3.
Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e princípios
de SST previstos para CONTRATADA.
60.Além da legislação vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual e Federal, deverão ser
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observadas na execução dos serviços todas as recomendações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, referentes à segurança e saúde dos trabalhadores e as
especificações dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicação e utilização,
especialmente as seguintes normas:
1. NBR 7678 – Segurança na execução de obras e serviços de construção;
2. NBR 9061/85 - Segurança de escavação a céu aberto.
3. NBR 6327/83 - Cabo de Aço/Usos Gerais
4. NBR 6494 – Segurança nos Andaimes
5. NBR 7195/95 - Cores para segurança
6. NBR 14.280 – Cadastro de Acidentes – Procedimento e Classificação
7. NBR 14.787 - Espaço Confinado Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de
Proteção.
61.Deverão ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicação, as Recomendações Técnicas da
Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer melhores condições
de segurança aos trabalhadores;
62.Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicação Prévia na Superintendência
Regional do Trabalho – SRTE, antes do início das atividades, mantendo cópia do recibo da sua
apresentação na obra até a sua conclusão;
63.Antes do início dos serviços no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA deverá
retornar ao TRT 5ª Região, no Núcleo de Manutenção e Projetos, localizado no Edifício
Presidente Médici, acompanhada pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho e apresentar os
documentos exigidos neste subitem. Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de
trabalho e dar subsídio para que a CONTRATADA coloque em prática um conjunto de ações,
visando à preservação da saúde e a integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro
de obras, incluindo terceiros e o próprio ambiente de trabalho. A saber:
63.1.
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção –
PCMAT;
63.1.1.
O PCMAT deverá ser atualizado, em conformidade com as etapas de execução da
obra, antecipadamente, sempre que houver alterações nas Condições e Meio
Ambiente do Trabalho.
63.2.
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO –, atendendo todas as
exigências da NR 7;
63.3.
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos trabalhadores;
63.4.
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Segurança do Trabalho que será o responsável pela segurança nos locais dos serviços,
elaboração e execução direta do PCMAT estabelecido para a obra;
63.5.
Cópia do Registro de quitação e débito do Engenheiro de Segurança do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro da validade;
63.6.
Cópia do registro do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho;
63.7.
Relação completa de todos os equipamentos e proteções coletivas que serão utilizados;
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63.8.
Cópia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.
64.Todo e qualquer serviço deve ser planejado, propiciando de forma pró-ativa a condução segura da
atividade. Para tal, pode ser necessária a realização de reuniões envolvendo os profissionais de
segurança do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO;
65.A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO de Segurança do Trabalho,
todos os programas, documentação técnica, procedimentos de execução da obra e os projetos
de localização dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros aspectos, a
garantia da segurança e saúde dos trabalhadores no ambiente laboral;
65.1.
Devem ser implementadas ações corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e preventivas
constantes nas normas e legislação de segurança do trabalho (por exemplo: Permissão
de Trabalho, Relatório de Ocorrências Anormais, Relatórios de investigações de
acidentes e de outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Análise
Preliminar de Risco, Ordem de Serviço e Instrução de Trabalho).
66.A CONTRATADA é responsável pelos atos de seus empregados e consequências cíveis e penais
decorrentes de inobservância de quaisquer leis, normas e regulamentos de Segurança e Saúde
Ocupacional vigentes no país, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de tais
normas e regulamentos, mesmo que as mesmas não estejam anexas ao presente documento;
67.Cabe à CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança, medicina e
higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214, de 08.06.1978,
do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:
67.1.NR 04 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM
MEDICINA DO TRABALHO
67.1.1.
A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais dos
SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo
do quadro de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no
mesmo estado, território ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal
responsável deverá existir um Engenheiro de Segurança do Trabalho residente,
com tempo integral de 8 (oito) horas diárias que coincida com o tempo das
atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
67.1.1.1.
O profissional habilitado em Segurança do Trabalho, com competência
técnica e legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas
de Segurança e Medicina do Trabalho, deverá entregar relatórios
periódicos mensais à Engenharia de Segurança do Trabalho do TRT
5ª Região;
67.1.2.
Para o técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito
conforme o Quadro II da NR4.
67.1.3.
A CONTRATADA deverá:
67.1.3.1.
Encaminhar documentação da SESMT à SRTE/BA - Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego da Bahia, com o objetivo de
registrar o serviço especializado;
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67.1.3.2.
Quanto aos profissionais
especializado:

de

engenharia

registrados

no

serviço

o profissional legalmente habilitado deve estar com sua anuidade em dia
e possuir registro como Engenheiro de Segurança do Trabalho no
Conselho de Regional de Arquitetura e Agronomia - CREA;
Deve apresentar a ART de Cargo e Função, para a atividade
desempenhada no Serviço.

67.1.4.
Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA deverá:
67.1.4.1.
Prestar todo e qualquer socorro imediato à(s) vítima(s);
67.1.4.2.
Paralisar imediatamente o serviço no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o
mesmo;
67.1.4.3.
Preencher a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho),
encaminhando-a para o INSS, com cópia para o TRT 5ª Região;
67.1.4.4.
Providenciar a continuidade do socorro à(s) vítima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clínica que possibilite a recuperação
da(s) mesma(s);
67.1.4.5.
Efetuar a análise do acidente e elaborar Relatório de Análise de Acidente
e entregar cópia à Fiscalização.
67.1.5.A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras Relatório Mensal de
Estatística de Acidentes (taxas de frequência dos acidentes típicos com
afastamento e sem afastamento, número de acidentes de trajetos e outros
indicadores que o Tribunal considerar pertinentes), registros de profissionais do
SESMT e demais documentos que se fizerem necessários, além de entregar
cópias à FISCALIZAÇÃO.
67.1.5.1.
Deverão ser arquivadas as vias da empresa de Notificação de acidentes
de trabalho emitidas ao INSS – CAT – no canteiro de obras, além de
entregar cópias à FISCALIZAÇÃO;
67.1.5.2.
Os acidentes com ou sem lesão, incidentes e desvios ocorridos na
execução das atividades relacionadas com obra, devem ser
investigados pelo SESMT da CONTRATADA, com acompanhamento
da FISCALIZAÇÃO de modo a identificar as suas causas, com
entrega de Relatório de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se
necessária, também, a comunicação imediata à FISCALIZAÇÃO de
qualquer ocorrência anormal com ou sem lesão, envolvendo a
equipe;
67.1.5.3.
A CONTRATADA deverá entregar Relatório de Acidente, no prazo de 48
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horas, fazendo-se necessária, também, a comunicação imediata à
FISCALIZAÇÃO de qualquer ocorrência anormal com ou sem lesão,
envolvendo a equipe.
67.2.
NR 05 - CIPA
67.2.1.
A CONTRATADA será responsável pela existência e atuação da CIPA, devendo ser
entregue à Fiscalização cópias do Plano de Ações (Treinamentos, vigência,
SIPAT..) e quaisquer documentos que comprovem sua existência e atuação;
67.2.2.
Deverá ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execução
dos serviços, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente
modificar a situação de riscos estabelecida.

67.3.
NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
67.3.1.
A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigação pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A seleção e
especificação técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em
função da avaliação dos riscos inerentes aos serviços contratados, devendo ser
eficaz e eficiente para garantir a preservação da saúde dos trabalhadores dos
riscos do ambiente de trabalho em que os mesmos serão desenvolvidos e dos
níveis a que poderão estar expostos;
67.3.1.1.
A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalização sejam eles servidores do próprio TRT da
5ª Região ou contratados por este.
67.3.2.
O uso de EPI será indicado nas situações em que as medidas de proteção coletiva
forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os
riscos de acidentes de trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho ou
enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas ou para
atender as situações de emergência;
67.3.3.
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavação, construção e outros, a
CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção individual
necessários para cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 –
Equipamento de Proteção Individual – EPI, NR 15 - Atividades e operações
insalubres, NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO e NR 35 – Trabalho em altura;
67.3.4.
A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Proteção
Individual estão em bom estado de conservação, se estão dentro dos respectivos
prazos de validade e se são usados de acordo com as referidas instruções;
67.3.4.1.
Deverá ser implementado Programa de Inspeções de EPI, devendo
constar informações sobre o assunto em Relatório Mensal a ser
entregue à Fiscalização, com referência às datas em que as
inspeções foram realizadas;
67.3.5.
A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI deverá apresentar em caracteres
indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de
fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do
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importador, o lote de fabricação e o número do CA.
67.3.6.
Os EPI para atividades em altura com diferença de nível (cinturão de segurança,
dispositivo trava-queda e talabarte de segurança), bem como capacetes de
segurança, peças semi-faciais filtrantes para partículas (PFF) e as luvas isolantes
de borracha deverão ter selo de qualidade do Inmetro.
67.3.7.
Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalização deverá exigir a
correção da não conformidade ou a retirada do empregado da exposição aos
agentes agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a prática de uso
adequado;
67.3.8.
Será cobrada da CONTRATADA, a sinalização dos locais e áreas de risco onde
serão executados os serviços contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e
o tipo adequado de EPI a ser utilizado.
67.4.
NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
67.4.1.
A CONTRATADA deve apresentar à Fiscalização, antes do início dos serviços, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do seu
pessoal e da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cópia do
certificado de habilitação do Médico do Trabalho, empregado ou não da
empresa, responsável pelo PCMSO;
67.4.2.
Deverá manter disponível, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Saúde Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicável, os de suas
SUBCONTRATADAS;
67.4.3.A Fiscalização deverá ser informada pela CONTRATADA da relação de
empregados inaptos após exames periódicos ou demissionais, sendo que tal
informação deve estar presente em Relatório Semanal;
67.4.4.
Deverá constar no documento a indicação da entidade de saúde que dará
atendimento e assistência para o encaminhamento hospitalar em caso de
emergência ou para ocorrências de acidentes durante a execução dos serviços,
bem como o meio de transporte a ser utilizado;
67.4.5.
A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalização, todo acidente com
ou sem afastamento, ocorrências anormais e situações de emergência, de
maneira detalhada e indicando as providências tomadas, independente das
comunicações obrigatórias previstas na legislação;
67.4.6.
Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execução dos serviços, de
acordo ao disposto nas Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da
Construção Civil, devendo responder, integralmente, por perdas e danos a que
vier causar ao TRT da 5ª Região ou a terceiros em razão de ação ou omissão,
dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionário breve para aferição
da condição de saúde momentâneo dos trabalhadores, antes de os

6

mesmos darem início às tarefas que envolvam trabalho em altura e/ou
espaço confinado.
67.5.
NR 09 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), sendo que
as exigências desta Norma deverão estar contidas no PCMAT, conforme preconiza
a NR 18
67.5.1.
As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com o
dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonância com o
PCMAT da CONTRATADA, devendo ser executadas ações integradas visando à
proteção de todos os trabalhadores expostos aos possíveis riscos ambientais
gerados.
67.5.2.
Cabe à CONTRATADA atender 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 de 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, bem como 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.
67.6.
NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
67.6.1.
A CONTRATADA deve implantar uma sistemática que assegure a integridade
mecânica de máquinas, veículos e equipamentos em operação, ou fora para
manutenção ou modificação, para que sejam submetidos à inspeção e teste
antes do uso;
67.6.2.
A CONTRATADA deve assegurar que a operação de máquinas e equipamentos que
exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador
qualificado, e habilitado (para máquinas pesadas), sendo identificado por crachá;
67.6.3.
Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes
perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores;
67.6.4.
Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalações,
carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e
equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar
sob tensão a fim de se evitar risco de acidentes por choque elétrico a fim de se
prevenir acidentes por choque elétrico;
67.6.5.
As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes
móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de
proteção adequada;
67.6.6.
Em todos os ramais para a ligação de máquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser
acionados com facilidade e segurança;
67.6.7.
As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções escrito em

6

português fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à
segurança em todas as fases de utilização;
67.6.8.
Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de serviço – OS – específicas;
67.6.9.
A CONTRATADA é responsável pela inspeção e pela manutenção das máquinas,
equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de
tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança;
67.6.10.
As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
específico, constando às datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas, nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;
67.6.11.
O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de
técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação.
67.7.NR 15 e NR 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES E PERIGOSAS
67.7.1.
Caso e quando aplicável, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela emissão
de Laudos, de acordo com legislação vigente, e correto pagamento do
correspondente adicional àqueles que fazem jus.
67.8.
NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO
67.8.1.
O PCMAT, a ser entregue antes do início dos serviços no canteiro de obra, a partir
do contrato, deve contemplar as exigências da NR 9 (PPRA) e deve ser
elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do
trabalho, podendo ser alterado durante a construção, sempre que novos
processos construtivos forem adotados e novos riscos detectados;
NOTA: O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança do
Trabalho.
67.8.1.1.
Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema
CONFEA/CREA e o mesmo não tiver as atribuições de acordo com a
Resolução n.º 359 de 1991, a contratada será notificada por
exorbitância de atribuições, baseado na alínea “b”do art. 6º da Lei n°
5.194, de 1966;
67.8.1.2.
Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada será notificada
por exercício ilegal da profissão, falta de registro, baseado na alínea
“a” do art.6º da Lei n° 5.194, de 1966;
67.8.1.3.
Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e
não existir ART, a contratada será notificada pela falta de ART,
baseado no art. 1° da Lei n° 6.496, de 1977;
NOTA - O Técnico de Segurança do Trabalho poderá atuar no PCMAT,

6

sob a supervisão do Engenheiro de Segurança do Trabalho, desde que
devidamente registrado no CREA;

67.8.2.
O cronograma de implantação do PCMAT deve estar integrado com o cronograma
físico-financeiro da obra e sua implantação será acompanhada pela Fiscalização;
67.8.3.
Integram o PCMAT:
67.8.3.1.
Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de
doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
67.8.3.2.
Projeto de execução detalhado das proteções coletivas em conformidade
com as etapas de execução da obra;
67.8.3.3.
Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem
utilizadas;
67.8.3.4.
Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no
PCMAT em conformidade com as etapas de execução da obra;
67.8.3.5.
Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de
vivência;
67.8.3.6.
Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes
e doenças do trabalho, com sua carga horária.
67.8.4.
A CONTRATADA deve garantir a instalação de guarda-corpo rígido para proteção
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de
materiais, com resistência mínima a esforços concentrados de 150 kgf/m no
centro da estrutura, conforme Recomendação Técnica de Procedimentos nº 01,
da Fundacentro;
67.8.4.1.
Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive cálculos e
forma de execução na periferia das lajes;
67.8.4.2.
A CONTRATADA é responsável pela implantação das medidas de
proteção coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execução
em conformidade com as etapas de execução da obra e a
especificação técnica das proteções coletivas a serem utilizadas.
67.8.5.
Os sistemas de proteção coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de segurança deve apresentar
caderno de especificações e estar integrado com os demais projetos executivos
da edificação, além de estar acompanhado de memorial de cálculo;
67.8.6.
A CONTRATADA deve fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do
projeto de segurança das proteções coletivas, da sua manutenção, instalação e
movimentação nos pavimentos;
67.8.7.
A CONTRATADA compromete-se a não permitir o ingresso ou a permanência de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas
medidas previstas na NR-18 e compatíveis com a fase da obra, conforme item
18.1.3 da referida Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego;
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67.8.8.
A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item 18.14.24 da NR18 e
subitens:
67.8.8.1.
A CONTRATADA deve apresentar ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica do engenheiro legalmente habilitado, vinculado à empresa
fornecedora, locadora ou de manutenção de gruas, que
supervisionará a implantação, manutenção e retirada desses
equipamentos, e demais casos previstos na NR18;
67.8.8.2.
A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulação e
permanência de pessoas na área de operação das gruas, além de
manter registro de procedimentos para resgate do operador;
67.8.8.3.
A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicação entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na
mesma frequência dos demais comunicadores do canteiro;
67.8.8.4.
Independente do Plano de Cargas, a operação com gruas deve estar
prevista no PCMAT.
67.8.9.
Deverá ser entregue à Fiscalização cópia da ART do profissional legalmente
habilitado responsável pelo elevador;
67.8.9.1.
Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais
deverão obedecer às especificações do fabricante para montagem,
operação, manutenção e desmontagem, e estar sob responsabilidade
de profissional legalmente habilitado;
67.8.9.2.
Os manuais de orientação do fabricante deverão estar à disposição, no
canteiro de obra.
67.8.10.
A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, os perigos e
danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem
como as formas de controle dos mesmos;
67.8.11.
Serão observadas a adoção de medidas de segurança e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execução das tarefas, a vigilância, limpeza e iluminação dos
locais de trabalho e adjacências;
67.8.12.
Serão exigidas da CONTRATADA a manutenção e a conservação das instalações
(permanentes e provisórias) do Canteiro de Obras;
67.8.13.
A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de segurança em atividades
nas edificações de estrutura metálica, conforme item 18.10 da NR-18,
observando, especialmente, as seguintes condições;
67.8.13.1.
Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisório,
abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente
inferior;
67.8.13.2.
O piso provisório deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar
queda de materiais ou equipamentos;
67.8.13.3.
Devem ser instaladas redes de proteção junto às colunas, quando
necessária a complementação do piso provisório.
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67.8.14.
A empresa compromete-se a adotar as medidas de segurança em atividades com
uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as
seguintes condições:
67.8.14.1.
O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, ser
antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro e
resistente;
67.8.14.2.
O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metálico ou misto,
com estrutura metálica e forração do piso em material sintético ou em
madeira, ou totalmente de madeira;
NOTA – Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de
trabalho deverá ser metálico.
67.8.14.3.
Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;
67.8.14.4.
Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive
nas cabeceiras, em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, com
exceção do lado da face de trabalho;
67.8.14.5.
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e
fixação, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado;
67.8.14.6.
Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balanço
devem ser acompanhados pela respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica;
67.8.14.7.
Deverá ser entregue, antes da montagem, cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por
profissional habilitado que será o responsável pelo projeto, montagem
e desmontagem dos Andaimes suspensos ou Andaimes em balanço
ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada
como Equipamento de Transporte Vertical;
67.8.14.8.
Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos
andaimes, de forma aparente e indelével, a identificação do
fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação;
67.8.14.9.
É vedada a utilização de andaimes sem as gravações previstas no item
18.15.2.2 da NR-18.
67.8.15.
A empresa compromete-se a adotar as medidas de proteção coletiva contra queda
em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de
materiais, conforme item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as
seguintes condições:
67.8.15.1.
Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro)
pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma
plataforma principal de proteção na altura da primeira laje;
67.8.15.2.
Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser
instaladas plataformas secundárias de proteção, em balanço, de 3
(três) em 3 (três) lajes.
67.8.15.3.
Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundárias de
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proteção, deverá ser instalado Sistema Limitador de Quedas de
Altura, com a utilização de redes de segurança.
67.8.16.
A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferências da infraestrutura de serviços públicos e para determinar
quais as medidas de segurança necessárias;
67.8.16.1.
A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de proteção
necessários nos serviços que envolvam riscos de movimentos
acidentais do terreno, que possam provocar desmoronamento e
soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta ao que
preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 - Segurança de
Escavação a Céu Aberto da ABNT.
67.8.17.
Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de seguraça
das instalações elétricas provisórias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisão vigente, devendo ser dotadas, no mínimo,
chave geral do tipo blindada no quadro principal de distribuição devidamente
fechada com seus circuitos identificados por escrito; chave individual para cada
circuito de derivação (circuito secundário de distribuição); chave blindada em
quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos, de
acordo com a NR-18 e Recomendação Técnica de Procedimentos RTP 05 da
Fundacentro;
67.8.17.1.
Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com partes vivas da instalação. A proteção
contra contatos diretos deve ser assegurada por meio de: isolação
das partes vivas; barreiras ou invólucros; obstáculos; colocação fora
de alcance;
67.8.17.2.
Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob
tensão através do desligamento da fonte por disjuntor ou fusível
rápido ou desligamento da fonte por um dispositivo à corrente
diferencial – DR;
67.8.17.3.
Somente podem ser realizados serviços pelos trabalhadores nas
instalações quando o circuito elétrico não estiver energizado;
67.8.17.4.
A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser
realizadas por trabalhador qualificado, e a supervisão por profissional
legalmente habilitado;
67.8.17.5.
Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados pelos
trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;
67.8.17.6.
As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.
67.8.17.7.
É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e
equipamentos elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os
trabalhadores;
67.8.17.8.
As redes de alta-tensão devem ser instaladas de modo a evitar contatos
acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores em
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circulação, somente podendo ser instaladas pela concessionária.
67.8.17.9.
Os procedimentos de trabalho para serviços em eletricidade, o
treinamento de segurança e saúde e a autorização descritas na NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – devem
ter a participação em todo o processo de desenvolvimento do Serviço
Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –
SESMT –, da CONTRATADA;
67.8.18.
A CONTRATADA compromete-se a a adotar as medidas de segurança em
atividades com uso de máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme
item 18.22 da NR-18, observando especialmente as seguintes condições:
67.8.18.1.
A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou
terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e
identificado por crachá;
67.8.18.2.
Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores,
transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos
trabalhadores;
67.8.18.3.
Todas as máquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo
de acionamento e parada;
67.8.18.4.
É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo
isolamento pelos trabalhadores;
67.8.18.5.
As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em
documento específico, constando as datas e falhas observadas, as
medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou
empresa habilitada que as realizou.
67.8.19.
A CONTRATADA deve elaborar um Plano de proteção contra incêndio
contemplando todas as situações que envolvam risco e deverá apresentar ART
de profissional habilitado;
67.8.19.1.
A CONTRATADA deve disponibilizar quantidade suficiente de extintores
adequados à classe de fogo existente e próximo a máquinas e
equipamentos;
67.8.19.2.
Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de proteção contra
incêndio, previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e
Legislação pertinentes;
67.8.19.3.
A CONTRATADA deve ter equipes de operários organizadas e
especialmente treinadas no correto manejo do material disponível
para o primeiro combate ao fogo no canteiro de obra.
67.8.20.
Nos locais confinados e onde são executados pinturas, aplicação de laminados,
pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais
de manipulação e emprego de tintas, solventes e outras substâncias
combustíveis, inflamáveis ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as
seguintes medidas de segurança:

7

67.8.20.1.
Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer
outro material que possa produzir faísca ou chama;
67.8.20.2.
Evitar, nas proximidades, a execução de operação com risco de
centelhamento, inclusive por impacto entre peças;
67.8.20.3.
Utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão;
67.8.20.4.
Instalar sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de
gases, vapores inflamáveis ou explosivos do ambiente;
67.8.20.5.
Colocar nos locais de acesso placas com a inscrição "Risco de Incêndio"
ou "Risco de Explosão".
67.8.20.6.
Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;
67.8.20.7.
Quaisquer chamas, faíscas ou dispositivos de aquecimento devem ser
mantidos afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou
outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas.
67.8.21.
As cores das placas de sinalização deverão ser conforme o tipo, respeitando a NR
26;
67.9.
NR 33 – ESPAÇO CONFINADO
67.9.1.
Deve ser observado atendimento da CONTRATADA às normas ABNT-12246
(Prevenção de acidentes em espaço confinado), NR33 e demais normas que
venham a ter relação com a matéria.
67.10.NR 35 – TRABALHO EM ALTURA
67.10.1.
Deve ser observado atendimento da CONTRATADA à norma regulamentadora NR
35, suas modificações e prazos a vencer, e demais normas normas técnicas
oficiais estabelecidas pelos Órgãos competentes e, na ausência ou omissão
dessas, com as normas internacionais aplicáveis incluindo as seguintes
obrigações estabelecidas neste item de forma a garantir medidas de proteção
para o trabalho em altura e a segurança e saúde dos trabalhadores;

67.10.2.
Para qualquer trabalho executado com diferença de nível superior a 2,0 m (dois
metros) da superfície de referência e que ofereça risco de queda, a
CONTRATADA deverá atender à Norma Regulamentadora nº 35 – TRABALHO
EM ALTURA.
67.10.3.
Todos os trabalhos em altura executados pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Análise de Risco (com indicação obrigatória de “Aceito” ou “Não
aceito”) e o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as
medidas de proteção implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 não
significa que não deverão ser adotadas medidas para eliminar, reduzir ou
neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2,0m;
67.10.4.
Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatória a
emissão da Permissão de Trabalho;
67.10.5.
A CONTRATADA deve assegurar para as atividades não rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Análise de Risco e na Permissão de
Trabalho;
67.10.6.
A Permissão de Trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita
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ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação
nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou
na equipe de trabalho, e deve ter indicador de direito de recusa;
67.10.7.
A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser realizado
sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;
67.10.8.
O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à
realização de trabalho em altura com treinamento, teórico e prático, com carga
horária mínima de oito horas;
NOTA: Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definição
da carga horária satisfatória para a capacitação dos trabalhadores sem
experiência no desenvolvimento de suas atividades em altura.
67.10.9.
O treinamento de capacitação dos trabalhadores deve ser ministrado por instrutores
com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional
qualificado em segurança no trabalho;
67.10.10.
A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortável e adequado ao risco em atividades em altura: cinturão de segurança
do tipo paraquedista com regulagens e dotado de no mínimo 3 (três) pontos de
ancoragem, e talabarte de segurança;
67.10.10.1.
Os cinturões de segurança deverão ser constituídos de material
sintético à base de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2
(dois) metros, e no caso de trabalhos com solda executados em
altura os cinturões deverão preferencialmente ser constituídos de
aramida;
67.10.10.2.
Deverão ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com
jugular; dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE –
Sistema Dissipador de Energia; absorvedor de energia em talabartes
de segurança com mais de 0,9 metros; e Fator de Queda maior que 1
(um);sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de segurança com
abertura mínima de 50mm e com dupla trava de abertura; dispositivos
de resgate e descida; cordas de resgate com fibras de poliamida na
alma e poliéster na capa; varas metálicas de manobra (ancoragem);
linhas de vida, conexões e outros dispositivos necessários para a
segurança do trabalhador.
67.10.11.
Em relação ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela CONTRATADA
as seguintes providências:
a. ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b. ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;
c. ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização.
67.10.12.
A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergências para trabalho em altura;
67.10.13.
A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsáveis pela execução
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate,
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prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a
atividade a desempenhar;
67.10.14.
A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergência relativo às ações de
respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura;
NOTA: Deverá ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado
da CONTRATADA responsável pela gestão do Plano de Emergência.
67.10.15.
Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptidão para trabalho em altura esteja
consignada no atestado de saúde ocupacional de cada trabalhador.
67.11.
A CONTRATADA deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos
os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
observada a carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, com ênfase na prevenção
de acidentes, conforme a Resolução nº 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho.
67.12.
Deverão ser entregues à Fiscalização cópias dos registros de treinamentos (admissional
e periódico) com assunto abordado, nome e capacitação do palestrante (Técnico em
Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competência técnica
relacionado ao tema abordado);
67.13.
A CONTRATADA deverá paralisar qualquer serviço no qual se evidencie risco iminente,
ameaçando a segurança ou saúde das pessoas, o meio ambiente e a integridade das
instalações, devendo anotar no Diário de Obras e emitir RELATÓRIO à Fiscalização,
sob pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRAÇÕES, nos termos do
item XIV (DAS SANÇÕES).
XIV.2.

SEGURANÇA EM PROJETOS E SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS
67.14.As instalações elétricas provisórias ou definitivas devem estar em conformidade com a
legislação em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente às prescrições da
NR-10 em quaisquer serviços envolvendo instalações elétricas, especialmente no que
diz respeito à qualificação, capacitação, habilitação e autorização dos profissionais;
67.14.1.1.
A Contratada deverá elaborar e manter prontuário das instalações
elétricas provisórias do canteiro de obras e dos escritórios de campo
nos moldes do item 10.2.4 da NR-10;
67.14.1.2.
O prontuário de que trata o item 10.2.4 da NR-10 deverá estar acessível
e disponível para consulta pela Fiscalização a qualquer tempo.
67.14.1.3.
Com a exceção de ferramentas elétricas portáteis de dupla isolação,
todo e qualquer equipamento elétrico utilizado na obra deverá ter
suas massas ou partes condutivas não vivas aterradas;
67.14.1.4.
A malha de terra para a instalação provisória da obra e equipamentos
(gruas, betoneiras, quadros de força, etc.) não poderá ter sua
resistência de aterramento menor que 10 e seu valor deverá ser
demonstrado através de medição registrada em relatório técnico
emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuário das
instalações, bem como emitidas anotações de responsabilidade
técnica para ambos. Figurando a entregas das aludidas ART´s como
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condição necessária ao início dos trabalhos correlatos;
67.14.1.5.
A CONTRATADA sofrerá punição, caso se constate existência de
trabalhadores não autorizados e/ou não qualificados;
67.14.1.6.
Deverá ser entregue à Fiscalização relação do pessoal autorizado e
qualificado para trabalhos em instalações elétricas;
67.14.1.7.
Deverá ser apresentado um projeto das instalações elétricas provisórias
do canteiro de obras com fornecimento de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), antes do início dos serviços, a
partir do contrato;
67.14.2.
Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas elétricos
em alta ou baixa tensão deverão cumprir os requisitos prescritos pela NR-10.
Cada profissional deverá estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10
pelo menos como profissional capacitado;
67.14.3.
Dentro do canteiro de obras as instalações elétricas provisórias devem atender a
todas as prescrições aplicáveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para
baixa tensão e NBR 14039 para média tensão, principalmente no que diz
respeito às medidas de proteção contra choque elétrico, bem como, conter
obrigatoriamente:
conjunto plug/tomada
para ligação dos equipamentos
elétricos ao circuito de alimentação, não sendo admitido o uso de qualquer tipo
de ligação improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentação mediante
conexão irregular à luz das normas vigentes.
67.14.3.1.
Os quadros da instalação elétrica provisória serão instalados em locais
visíveis, sinalizados e de fácil acesso, não devendo, todavia,
localizarem-se em pontos de passagem de pessoas, materiais e
equipamentos;
67.14.3.2.
Os materiais empregados na construção dos quadros devem ser
incombustíveis e resistentes à corrosão;
67.14.3.3.
Quando as carcaças dos quadros de distribuição forem condutoras,
devem ser devidamente aterradas;
67.14.3.4.
Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com partes vivas da instalação. A proteção
contra contatos diretos deve ser assegurada por meio de: isolação
das partes vivas; barreiras ou invólucros; obstáculos; colocação fora
de alcance;
67.14.3.5.
Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob
tensão através do desligamento da fonte por disjuntor ou fusível
rápido ou desligamento da fonte por um dispositivo à corrente
diferencial – DR, conforme o caso.
67.14.4.
Em relação à iluminação provisória no canteiro de obras as cargas de iluminação
devem ser determinadas como resultado da aplicação da norma ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior.
Os circuitos de iluminação provisória serão ligados aos quadros terminais de
distribuição. A altura da fiação deve ser de no mínimo 2,50m a fim de evitar
contatos com máquinas, equipamentos ou pessoas. É proibida a ligação direta
de lâmpadas nos circuitos de distribuição;
67.14.4.1.
Nos locais onde houver movimentação de materiais, as lâmpadas
devem estar adequadamente protegidas contra impacto por
luminárias adequadas;
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67.14.5.
Cada membro da equipe técnica deverá portar identificação funcional (crachá)
contendo indicação específica da abrangência da sua autorização para trabalhos
em instalações elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;
67.14.6.
Todos os integrantes da equipe técnica autorizados a intervir nas instalações
elétricas deverão possuir os treinamentos de segurança específicos prescritos
pelo item 10.8.8 da NR-10. A contratada deverá comprovar a realização deste
treinamento para cada profissional de elétrica através da apresentação dos
certificados correspondentes emitidos por instituições com competência para tal.
Tal comprovação deverá ser demonstrada à fiscalização antes da emissão da
ordem de serviço.
XV. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
68.Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execução do tipo empreitada por preço
global, os serviços serão remunerados, mensalmente, conforme etapas devidamente
concluídas, previamente definidas na EAP e cronograma físico-financeiro Integrado,
GANTT-PERT-CPM, nos termos do item X (PLANEJAMENTO) deste Projeto Básico, segundo
os seguintes critérios:
68.1.
O pagamento dar-se-á em moeda corrente (Real);
68.2.
A periodicidade dos pagamentos será mensal,
COMPLETAMENTE EXCUTADAS;

para etapas do cronograma

68.3.
As medições devem ser acompanhadas da memória de cálculo, completa e contendo
todas as informações necessárias à compreensão e identificação por parte da
Fiscalização, correspondente às relações das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluídas, conforme definidas no cronograma físico-fianceiro integrado, nos termos do
item X. A memória de cálculo deverá indicar de forma clara e inequívoca os serviços
realizados de modo a permitir a identificação das parcelas executadas distinguindo-as
das não executadas.
68.3.1.
Em nenhuma hipótese serão realizados pagamentos sem a elaboração dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capítulo X deste Projeto
Básico.
68.3.1.1.
Logo, será aceito pela Contratante uma versão preliminar dos referidos
instrumentos de planejamento, contemplando as etapas iniciais
realacionadas aos pagamentos a serem realizados até a entrega do
RPI difinitivo. Ressalte-se que o RPI não poderá apresentar
divergência para as etapas iniciais, apresentadas preliminarmente,
constituindo falta contratual a sua divergência, enquandrando-a na
situação equivalente a da não entrega do RPI no prazo definido neste
Projeto Básico.
68.3.2.
Cabe registrar que não serão aceitos parcelas/etapas do cronograma
parcialmente executados, em nenhuma hipótese;
68.3.3.
O cronograma, conforme definido no capítulo X (PLANEJAMENTO), deverá ser
elaborado levando em consideração os critérios de medição e pagamento neste
item definidos;
68.3.4.
A etapas que não forem completamente concluídas no período da medição, embora
iniciadas, só computarão, para fins de pagamento, no período em que forem
efetivamente concluídas.
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68.4.
Os serviços de Administração da obra e Manutenção do Canteiro serão
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “serviços de obras
civis”, entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante, excluído
desse cálculo o valor total da Administração Local;
68.5.
Para as etapas de instalações hidro-sanitários e pluvial, de sistemas elétricos,
lógicos/telefônicos, automação predial, e equipamentos, deverão ser observadas
as seguintes regras:
68.5.1.
Na execução de instalações elétricas, cabeamento estruturado (telefonia, dados,
voz) e automação predial, os serviços somente serão considerados 100%
concluídos após a realização e aprovação dos testes de funcionalidade
aplicáveis, pois a mera conclusão da montagem não garante o funcionamento
dos sistemas.
68.5.2.
No caso das instalações elétricas de baixa tensão serão exigidos, pelo menos, os
testes e verificações finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capítulo 7.
68.5.3.
Todos os testes deverão ser executados a partir de procedimentos escritos e com
lista de verificação (“check-list”) contemplando todos os itens verificados. Os
procedimentos deverão ser elaborados pela Contratada e deverão conter no
mínimo os seguintes itens:
1. Recomendações de segurança para execução dos testes;
2. Inspeção visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;
3. Continuidade
dos
condutores
de
proteção
e
sistemas
de
eqüipotencialização;
4. Resistência de isolamento da instalação;
5. Teste funcional dos circuitos de força, proteção e comandos;
68.5.4.
Os instrumentos de medição utilizados nos testes deverão ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibração
dentro da validade emitido por laboratório de calibração acreditado pelo
INMETRO rastreado pela Rede Brasileira de Calibração.
68.5.5.
Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverão ser fornecidos à
Fiscalização para conhecimento e análise com antecedência mínima de 15
(quinze) dias à sua realização;
68.5.6.
Não serão aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema;
68.5.7.
Não serão aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalização;
68.5.8.
A medição de etapa relativa à execução de serviços de instalações elétricas,
cabeamento estruturado (telefonia, dados, voz) e automação predial somente
será aprovada mediante a apresentação dos relatórios de testes e “check-lists”
pertinentes aos sistemas em questão com a assinatura e carimbo do Fiscal
encarregado do acompanhamento;
68.5.9.
Na execução dos serviços de instalações hidro-sanitárias, gás, climatização,
elétricas, CFTV, detecção e combate a incêndio, controle de acesso, cabeamento
estruturado (telefonia, dados, voz) e automação predial, quando, por quaisquer
razões não seja possível realizar os testes previstos, ou os testes demonstrem a
necessidade de revisão da instalação ou substituição de algum componente,
será retida uma parcela de 30% sobre os valores dos serviços correspondentes,
sendo essa parcela somente paga após a realização de testes que atestem que
os serviços foram bem executados e que os componentes elétricos,
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.
68.5.9.1.
A execução dos testes deverá figurar como etapa do cronograma do
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empreendimento, conforme definido no capítulo X, devendo a
CONTRATADA planejar o ataque dos serviços de forma a viabilizar a
realização dos aludidos testes imediatamente (sempre que possível)
à conclusão das etapas correlatas;
68.5.10.
No caso especial dos circuitos da rede lógica, 50% (cinqüenta por cento) do valor
referente ao lançamento da rede e montagem dos pontos terminais (tomadas RJ45 e patch-panels) somente serão pagos após a emissão do relatório de
certificação da rede demonstrando o atendimento aos parâmetros de rede
categoria 6.
68.5.11.
A Contratada deve demonstrar à Fiscalização o perfeito funcionamento do sistema
de ar condicionado e a interação deste com respectivo quadro de comando e o
sistema de automação.
69.As medições e posterior pagamento seguirão os seguintes procedimentos, conforme ilustrado no
fluxograma 1:
69.1.
Encaminhamento à empresa Supervisora (preposto da Fiscalização), do boletim de
medição, acompanhada das memórias de cálculo, dos RPI/RPP´s correspondente aos
períodos, e demais elementos e documentações necessárias.
69.1.1.
No referido boletim, deverá ser acrescentada coluna de forma a aferir o previsto em
relação ao efetivamente executado.
69.2.
A supervisora analisará todo o material apresentado, emitindo parecer conclusivo a
respeito da sua adequabilidade, no que tange aos aspectos técnicos (quantidades,
normas da ABNT, Projetos, especificações técnicas, cadernos de encargos, etc.),
financeiros, documentais, bem como as demais regras estabelecidas neste Projeto
Básico;
69.2.1.
Em caso de parecer pela aprovação do material, a documentação será atestada pela
Supervisora e encaminhada à Fiscalização para análise;
69.2.2.
Caso contrário, a documentação será devolvida à Contratada para saneamento dos
problemas apontados.
69.3.
De posse do material, previamente analisado pela empresa Supervisora, a Fiscalização
realizará a análise.
69.3.1.
Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalização atestará o
boletim de medição, asseverando que as quantidades constantes no referido
documento foram efetivamente executadas, em conformidade com os
documentos técnicos, disponibilizados juntamente com o instrumento
convocatório, e suas atualizações, e o encaminhará, juntamente com a
documentação anexada a ele ao Gestor do Contrato (ou Comissão Gestora),
designado para este fim pelo TRT 5ª Região;
69.3.2.
Caso contrário, a documentação será devolvida à Supervisora, para, juntamente
com a Contratada, promover o saneamento dos problemas apontados.
69.4.
Em seguida, todo o material referente à medição do período será analisado pelo Gestor do
Contrato (ou Comissão Gestora), que:
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69.4.1.
Em caso de conformidade do material apresentado, autorizará a emissão da nota
fiscal pela Contratada, mediante comunicação oficial;
69.4.2.
De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestará, encaminhando-a à
Administração do TRT 5ª Região que seja autorizado o pagamento e posterior
liquidação da despesa, que será realizada em até 10 dias, contados a partir do
recebimento da nota fiscal;
69.4.3.
Em caso de não conformidade em algumas das peças analisadas, a documentação
será devolvida à Fiscalização, para, promover o saneamento dos problemas
apontados.
69.5.
Em quaisquer das devoluções por erro detectados nos elementos entregues juntamente
com a medição, o prazo para pagamento será reiniciado, sem ônus para o Contratante;
69.6.
A primeira medição deverá obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias após a
expedição da Ordem de Serviço;
69.6.1.
O cronograma, conforme definido no capítulo X (PLANEJAMENTO), deverá ser
executado levando em consideração os critérios de medição e pagamento neste
item definidos.
70.Em cumprimento ao art. 16 da Instrução Normativa SRF nº 480/2004, no caso de Consórcio, os
pagamentos devidos pela execução dos serviços serão efetuados à empresa-líder estabelecida
no Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio e ainda, no Termo de Constituição do
Consórcio. Nesse caso, o documento de cobrança encaminhado pela empresa-líder deverá vir
acompanhado das respectivas notas fiscais emitidas em nome de cada uma das empresas
consorciadas, correspondentes aos valores dos fornecimentos de bens ou serviços de cada
uma delas;
71.Só serão pagos serviços totalmente executados e integralmente concluídos, conforme projeto e
planilha orçamentária. Parcela(s) de serviços ou depósito de materiais/equipamentos em
canteiro de obras não será considerada como parâmetro para composição de percentual
de pagamento (ex: aço CA 50/60, Aço A-242, fôrmas, placas pré-moldadas e elevadores);
72.As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiência de mão-deobra e outros deverão ser considerados na composição de custos unitários da Contratada, não
sendo em hipótese alguma considerados para fins de medição e pagamento de serviços.
73.Não serão considerados para fins de medição os pesos de parafusos, rebites, porcas, pinos;
74.Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentará a Contratada
das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicará em aprovação definitiva dos
serviços executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por quaisquer
imperfeições e incorreções porventura não detectadas à época do ateste das notas ou ainda,
pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.
75.Para o pagamento da primeira fatura, será necessária ainda a apresentação, pela Contratada,
dos seguintes documentos:
75.1.
Registro da obra no CREA ou CAU/BA, emitido antes do início da execução dos serviços,
conforme disposto no artigo 3º da Resolução nº 425/98 do CONFEA;
75.2.
Matrícula da obra no INSS (CEI);
75.3.
Relação de Empregados locados na obra - R.E.
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76.Para o pagamento da última fatura, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
76.1.
Guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS e FGTS), em original ou
fotocópias autenticadas, relacionadas especificamente com a obra objeto do contrato
referente a este Projeto Básico;
76.2.
Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS, especificamente relativa à obra
objeto do futuro contrato;
76.3.
Apresentação das Garantias e manuais de instrução, operação e manutenção de todos os
equipamentos, dentre eles, e a título de exemplo, os elevadores, as bombas, os
equipamentos de ar-condicionado, etc.
77.A última fatura de serviços não poderá trazer valores pecuniários inferiores ao percentual
correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) do preço global da obra;
78.Todas as despesas associadas às regras de medição e pagamento neste Projeto Básico definidas
deverão ser levadas em consideração na elaboração da proposta de preço da licitante,
especialmente no que diz respeito à construção do seu BDI. Não cabendo, quaisquer alegações
futuras, durante a execução do contrato, de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob a
fundamentação de que tais despesas não faziam parte da proposta apresentada.
Fluxograma 1. Procedimentos associados ao processo de medição e pagamento dos serviços objeto
deste Projeto Básico.
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XVI.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

79.Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, o objeto da
presente licitação será recebido, segundo a metodologia nos próximos itens explicitados e
indicados no fluxograma 2:
79.1.
Comunicação do término do serviço/solicitação de vistoria
79.1.1.
Executado o serviço, estando o mesmo em condições de ser recebido, a
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CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito e dentro do
prazo contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento
Provisório.
79.1.2.
A emissão da comunicação acima referida fora do prazo contratual caracterizará
atraso, sujeitando a Contratada às penalidades cabíveis previstas neste Projeto
Básico.
79.2.
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
79.2.1.
Constatada a condição de conclusão do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicação
da Contratada, a FISCALIZAÇÃO OU COMISSÃO FISCALIZADORA DA OBRA
emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, o qual deverá
ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.
79.2.1.1.
Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da
existência de parcelas ainda não executadas/fornecidas, não será
reconhecido o documento de comunicação do término do serviço
referido no item 79.1, o que implicará a não emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, bem como a
caracterização de atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de
conclusão da obra. Porquanto serviços/parcelas não executadas
não se configuram como pendências/ajustes necessárias a
eventuais correções de serviços/parcelas já executadas.
79.2.1.2.
Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO, a Fiscalização constatar algum defeito ou incorreção
no serviço prestado (pendências), a CONTRATADA receberá
notificação da FISCALIZAÇÃO, contendo lista de pendências para, às
suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no
total ou em parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na própria
notificação, prazo proporcional, com vistas ao atendimento das
exigências efetuadas;
79.2.1.3.
Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a
CONTRATADA efetuará, dentro do prazo fixado, por escrito,
comunicado à Fiscalização solicitando a realização de nova
VISTORIA;
79.2.1.4.
Caso, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendências
apontadas pela Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á
atraso a partir da data da finalização do prazo contratual até a efetiva
conclusão de todas as pendências apontadas pela FISCALIZAÇÃO,
sem prejuízo da aplicação de outras penalidades contratuais;
79.2.1.5.
As ligações definitivas das instalações do empreendimento, junto às
concessionárias, figurarão como condição necessária à emissão do
Termo de Recebimento Provisório da Obra;
79.2.1.6.
Todos os testes de equipamentos (elevadores, bombas, fain coil´s, etc),
instalações elétricas (quadros de distribuição, medição de comando,
circuitos terminais, etc.), instalações hidro-sanitárias e pluviais,
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impermeabilização, central de água gelada, subestação, etc., ou seja,
todos os sistemas ou dispositivos necessários ao funcionamento do
empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento,
figurarão como condição necessária à emissão do Termo de
Recebimento Provisório da Obra;
79.2.1.7.
Apenas após a inexistência de qualquer pendência, conforme
anteriormente abordado, nos serviços executados, é que será
lavrado, pela Fiscalização, o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO DA OBRA.

79.3.
RECEBIMENTO DEFINITIVO
79.3.1.
Durante o prazo de 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da emissão do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, será observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalações.
79.3.1.1.
É importante registrar que o servidor ou comissão de fiscalização que
participou da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
DA OBRA, não poderá participar da emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA;
79.3.1.2.
O recebimento da obra será realizado por servidor ou comissão
designada pela alta Administração do TRT 5ª Região, para este fim.
79.3.2.
Até a conclusão deste período será realizada nova VISTORIA, pela citada comissão.
E, na inexistência de vícios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93, será lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA
OBRA, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
79.3.2.1.
Havendo indicação de novas pendências, a CONTRATADA será
comunicada para efetuar as correções necessárias;
79.3.2.2.
Saneadas as pendências, após nova comunicação escrita da
CONTRATADA, será efetuada VISTORIA FINAL e, após a verificação
da perfeita adequação do serviço, será emitido, o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.
80.O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
81.Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada deverá:
81.1.
Entregar o “HABITE-SE” da obra;
81.2.
Apresentar a quitação das obrigações trabalhistas da Contratada relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
81.3.
certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao
Cartório de Registro de Imóveis;
81.4.
Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versão impressa, devidamente
assinada pelo profissional responsável pelo sua elaboração;
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81.5.
comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
81.6.
Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;
81.7.
Atender ao quanto estabelecido no tópico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Básico,
principalmente quanto à entrega dos documentos elencados.
Fluxograma 2. Procedimentos associados ao processo de Recebimento da Obra, objeto deste
Projeto Básico.

XVII.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

82.O gestor de contrato (ou Comissão Gestora) será o representante da Administração designado
para acompanhar a execução da avença. Será nomeado, mediante portaria específica, tendo
como função verificar o fiel cumprimento, pelo contratada, das condições pactuadas com a
Administração, definidas neste Projeto Básico e demais documentos e anexos do Edital de
licitação, bem como registrar todas as circunstâncias que influenciem na execução do objeto,
sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento, pela
Comissão de Fiscalização;
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83.O acompanhamento e fiscalização da execução técnica das obras objeto deste Projeto Básico
serão realizados por uma Comissão de Fiscalização, especialmente designada para esse fim
pelo TRT 5ª Região, que subsidiará o Gestor do contrato no que tange o fiel cumprimento das
obrigações contratuais, por parte da contratada. Esta Comissão será composta por servidores
do quadro do próprio Regional, lotados no Núcleo de Manutenção e Projetos, Serviço de
Contabilidade, subsidiados, quando necessário, pela assessoria jurídica, e em outras áreas, a
critério da Administração, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de
informações pertinentes a essa atribuição, observando o contrato e os demais documentos que
o integram.
83.1.
Será contratada, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, em licitação distinta a da objeto
deste Projeto Básico, empresa SUPERVISORA que subsidiará a Comissão de
Fiscalização do TRT 5ª Região, nas atividades de acompanhamento técnico do
empreendimento.
84.A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando
serviços que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da ABNT e com a
melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao
desempenho de sua missão, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos, ou até mesmo da
Administração, tempestivamente, todas as providências ao bom andamento da execução do
serviço, devendo ainda:
84.1.
Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Físico-Financeiro;
84.2.
Dirimir as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos projetos
apresentados;
84.3.
Transmitir, por escrito, as instruções sobre eventuais modificações de projetos que
porventura venham a ser implementadas, assim como as alterações de prazos e
cronogramas.
84.3.1.1.
Quaisquer modificações pleiteadas pela Contratada deverão ser
obrigatoriamente submetidas à Fiscalização para conhecimento e
repasse ao autor do projeto para análise, autorização e detalhamento
das alterações, se for o caso. Não serão conhecidas, tampouco
autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada
diretamente aos projetistas responsáveis pela elaboração das
pranchas referentes ao Complexo da Sede do TRT5 que não
obedeçam a estas regras, configurando-se tal situação em alteração
de projeto à revelia da Fiscalização, passível de aplicação de
penalidade contratual.
84.4.
Decidir quanto à aceitação de material “similar“ ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de força maior;
84.5.
Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificações, normas técnicas da
ABNT e outras normas oficiais porventura aplicáveis;
84.6.
Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer serviço executado, equivocadamente ou em
desacordo com projetos, especificações, memoriais e Caderno de Encargos ou ainda,
com as determinações exaradas da Fiscalização do TRT 5ª Região em consonância
com as orientações prestadas pelo(s), autor(es) do projeto.
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84.6.1.1.
Na hipótese em que o serviço rejeitado faça parte de uma etapa/parcela
do cronograma que já tenha sido medida e paga pela Fiscalização,
será fixado, por esta, um prazo para correção e/ou refazimento do
aludido serviço, bem como:
84.6.1.1.1.
Promovida a glosa, na medição subseqüente, da parcela
financeira associada a esta despesa, até o refazimento do
serviço, mediante utilização do mesmo índice adotado na
cláusula de reajuste, do Edital;
84.6.1.1.2.
Em caso de não refazimento do serviço rejeitado, mediante
solicitação da Fiscalização, além da glosa anteriormente
indicada, será aplicada a penalidade correlata, indicada no
item XXV (DAS SANÇÕES), deste Projeto Básico.
84.7.
Solicitar que seja refeito qualquer serviço recusado pela Fiscalização, de acordo com as
Especificações constantes deste Projeto Básico;
84.8.
Anotar, no Diário de Ocorrências, os eventos relevantes relacionados com a execução dos
serviços objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando à
Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados; as decisões e providências que
ultrapassarem a competência da Fiscalização do Contrato deverão ser solicitadas à
autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;
84.9.
Exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as especificações;
84.10.
Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às
exigências contidas nas normas específicas para execução dos serviços objeto do
contrato, em especial as normas técnicas da ABNT;
84.11.
Exigir a realização de todos os serviços com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificações, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas
da ABNT;
84.12.
Solicitar à Contratada, quando tenha conhecimento, a substituição de qualquer material
ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao serviço objeto do contrato;
84.13.
Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente à
boa ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize
palavras de baixo escalão e impeça a ação da fiscalização, que não acate as suas
determinações ou que não observe as normas internas do Contratante;
84.14.
Comunicar à Administração, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a
necessidade de acréscimo ou supressão de serviços, para adoção das medidas
cabíveis;
85.A Fiscalização terá ainda plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo
executado dentro das especificações de projeto e dos termos do Contrato sempre que tal
medida se faça necessária, comunicando circunstanciadamente os fatos à Administração para
adoção de providências, conforme o caso. Poderá ainda solicitar a substituição de QUALQUER
funcionário que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua presença durante
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a execução da obra não esteja contribuindo para o seu bom andamento.
86.A FISCALIZAÇÃO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material que
tecnicamente não deva ser instalado ou empregado. A aceitação pela FISCALIZAÇÃO de
qualquer material ou serviço não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade sobre toda
e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia. Tratandose de produtos de procedência estrangeira, a Fiscalização poderá exigir da Contratada a
apresentação dos documentos relativos à sua importação, no prazo máximo de 10 (dez) dias
contados da entrega dos equipamentos e materiais;
87.O TRT reserva-se ao direito de realizar fiscalização da obra a qualquer momento, sem aviso
prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de fiscalização.
Todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do TRT,
sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante este ou terceiros.
87.1.
A Contratada deverá também estar preparada para a fiscalização de outros órgãos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo não cumprimento de todas as
normas vigentes.
88.Em todas as ocasiões em que for requisitada, a Contratada deverá através de seus
representantes se apresentar às convocações da FISCALIZAÇÃO em seus escritórios ou no
canteiro. Caberá à FISCALIZAÇÃO especificar no ato da convocação os assuntos que serão
tratados, cabendo à CONTRATADA o ônus ocasionado pelo não atendimento da convocação.
89.Constatado, a qualquer tempo, pela Fiscalização que o rendimento da Contratada na execução
dos serviços não corresponde ao Cronograma apresentado e não atenderá aos prazos da obra,
no todo ou por etapas, poderá ser solicitado pelo Contratante reforço de mão de obra e
equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinária noturna, de maneira a cumprir
convenientemente com o quanto avençado, sem ônus adicionais ao TRT5;
90.A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto do contrato.
XVIII.

CONDIÇÕES GERAIS

91.Para fins deste Projeto Básico e da contratação da obra em comento, deverão ser observados, no
que couberem, os termos da Instrução Normativa nº 01/2010/MPOG/SLTI, em especial os seus
critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, bem como do Guia Prático para inclusão de critérios de
sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho, aprovado
pela Resolução nº 103/CSJT, de 25 de maio de 2012;
92.A CONTRATADA deverá disponibilizar vagas de trabalho destinadas ao atendimento dos
programas de integração social, da seguinte forma:
92.1.
A contratada deverá disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas e
medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, na proporção não inferior a
2% (dois por cento), conforme parágrafo único do art. 8º da Resolução nº 114/2010 do
CNJ (Conselho Nacional de Justiça);
92.2.
A Contratada, se possuir 100 (cem) ou mais empregados, e quando da execução do
contrato, deverá preencher, obrigatoriamente, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
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cento) das vagas disponíveis de emprego com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência, habilitadas, na proporção definida no art. 93 da Lei
8.213/1991 e em observância à política de integração social das pessoas portadoras de
deficiência, conforme Lei nº 7.853/1989, art. 2º, III, “d” e Decreto nº 3.298/1999, arts. 34
e 36.
92.2.1.
A dispensa de empregado na condição estabelecida no art. 36 do Decreto nº
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a
noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado,
somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições
semelhantes.
93.Deverão ser realizados testes de estanqueidade idade nas esquadrias do empreendimento,
consoante teste preconizado pela AAMA (Architectural Aluminum Manufacturers Assossiation e
definido no tópico 14 (serralharia) do caderno de encargos.
93.1.
Os referidos testes, com laudo concluindo pela sua aprovação (com emissão de ART),
figuram como condição necessária à execução das esquadrias do empreendimento;
93.2.
Todas as despesas associadas a estes testes deverão estar contempladas na proposta de
preços das licitantes.
94.Deverão ser realizados testes de prova de carga nas estacas do empreendimento (raiz e
metálicas), conforme preconizado nas normas pertinentes da ABNT.
94.1.
Os referidos testes, com laudo concluindo pela sua aprovação (com emissão de ART),
figuram como condição necessária à medição e pagamento das etapas correlatas;
94.2.
Todas as despesas associadas a estes testes deverão estar contempladas na proposta de
preços das licitantes.
95.Todas as especificações técnicas dos materiais e serviços objeto deste Projeto Básico estão
consolidadas nos Projetos, Especificações, Planilhas, Memoriais Descritivos e Caderno de
Encargos, que se encontram anexos em mídia eletrônica e são parte integrante deste;
96.As estacas que servirão para a cortina atirantada já se encontram parcialmente executadas. A
contrattada deverá executar todos os serviços necessários à completa execução da cortina
atirantada incluindo os serviços faltantes necessários às estacas (forma, armação – tratamento
e complementação, concreto, terraplenagem, etc.);
96.1.
Todas as despesas associadas a tais serviços deverão ser contempladas na proposta de
preço das licitantes, não cabendo assim, quaisquer pleitos durante a execução do
contrato referente a tais serviços.
97.Serão aceitos somente materiais que atendam todas as especificações técnicas indicadas,
considerando que quaisquer indicações de marca e modelo que possam eventualmente constar
do projeto figuram apenas como referência técnica. Poderão ser empregados materiais de
modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que sejam aprovados
previamente pela CONTRATANTE, que levará em conta a equivalência técnica, estética,
qualidade do material, bem como o preço de mercado. Caso o material ofertado pela
CONTRATADA tenha preço de mercado inferior ao considerado na planilha orçamentária, o
valor a ser pago pela CONTRATANTE deverá ser ajustado de forma correspondente.
98.Os materiais empregados deverão obedecer às normas da ABNT. Na ausência ou omissão da
normatização nacional, serão adotadas as normas internacionais cabíveis que melhor se
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adequarem às necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente à apreciação da
Fiscalização. Normas técnicas estrangeiras só são adotadas quando não existem nem normas
brasileiras, nem normas internacionais aplicáveis;
99.Além das normas técnicas, a aplicação dos materiais, componentes, equipamentos e produtos
empregados na obra deverão seguir às recomendações técnicas e manuais dos respectivos
fabricantes;
100.Não serão aceitos quadros elétricos, quadros de automação, força ou comando montados de
forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverão ser fornecidos fabricados e
ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes de Aceitação em
Fábrica aplicáveis.
101.Todas as medidas necessárias à realização dos serviços deverão ser conferidas no local. Será
sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI), devendo ser utilizado em todos
os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;
102.Todas as marcas aqui especificadas serão referenciais dos materiais a serem utilizados,
admitindo-se, entretanto, eventuais alterações das especificações com aprovação expressa do
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO que, no caso, exigirá a substituição
destes por outros comprovadamente similares em preço e qualidade. Serão considerados como
similares dois materiais que desempenhem idêntica função construtiva e apresentem as
mesmas características técnicas e estéticas indicadas pelo TRT.
103.Nos casos em que o projeto indicar a utilização de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricação fora de série e existir no
mercado produtos com equivalência técnica e funcional de fabricação padronizada ou
em série, a CONTRATADA poderá propor a substituição dos mesmos por estas opções
de mercado desde que tal substituição seja previamente submetida à aprovação da
Fiscalização e que se observe o estabelecido nos itens acima, em especial o 97.
104.Considera-se sempre que a Contratada dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à
execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com
eficiência e eficácia no cumprimento do contrato. Não caberá qualquer pleito de alteração dos
valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o
conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
105.O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será sempre
faculdade intransferível e irrecorrível da Fiscalização do TRT da 5ª Região.
106.Para a execução dos serviços previstos deverá ser observado o seguinte:
106.1.
Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e
conceitos de engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econômicos.
106.1.1.
Entende-se como projeto os desenhos, especificações técnicas e outros
documentos afins, que indiquem como os serviços devam ser executados;
106.1.2.
Nenhuma alteração poderá ser feita nos projetos em vigor sem aprovação prévia,
por escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAÇÃO, incorrendo em
grave infração contratual a não observância desse procedimento. Os casos
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omissos deverão ser objeto de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.
106.2.
A aprovação por parte da CONTRATANTE dos detalhes de projeto fornecidos pela
CONTRATADA não a desobrigará de sua plena responsabilidade com relação à boa
execução dos serviços e à entrega dos mesmos completos, sem falhas ou omissões que
venham prejudicar a qualidade exigida dos serviços ou o desenvolvimento dos demais
trabalhos;
107.À CONTRATADA serão fornecidos, por escrito, as instruções e os desenhos;
108.Respeitadas as disposições precedentes, a CONTRATADA deverá se ater estritamente aos
desenhos e especificações que lhes serão encaminhados pela FISCALIZAÇÃO;
109.As presentes recomendações poderão ser completadas por instruções particulares para cada
caso, emanadas da Fiscalização;
110.Os equipamentos necessários à execução dos trabalhos deverão ser providenciados pela
CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:
110.1.
O número de equipamentos de cada categoria deverá ser sempre proporcional à
quantidade de serviço a executar, de acordo com os prazos previstos no cronograma
físico-financeiro integrado, conforme definido no item X, PLANEJAMENTO.
110.1.1.
Quando comprovado pela Fiscalização, mediante análise do referido cronograma
associada a observações de campo, a possibilidade de não cumprimento da
etapa/parcela prevista para o período, a esta, reserva-se o direito de notificar a
Contratada no sentido de aumento da quantidade de equipamentos destinados à
execução do serviço;
110.1.2.
Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serão arcadas pela Contratada, não podendo, assim, ser
objeto de aditivos de prazo e valor por parte da contratada;
110.1.3.
O não atendimento do quanto solicitado pela fiscalização, sujeitará a contratada as
sanções contratuais, nos termos do item XXV deste Projeto Básico.
110.2.
A CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos, devendo estar em perfeito
funcionamento.
XIX.

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÃO

111.Eventuais discrepâncias entre projetos, especificações, memorial descritivo, caderno de
encargos e planilha orçamentária deverão ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;
112.Durante a execução das obras, eventuais discrepâncias porventura identificadas pela Contratada
deverão ser submetidas oficialmente à Contratante para análise e interpretação;
XX.

GARANTIA DA OBRA

113.A Contratada é obrigada a fornecer como condição para recebimentos provisório e definitivo da
obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de equipamentos:
113.1.
Manuais de operação e manutenção e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cópias em papel. Por equipamento
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entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatização, elevadores, sistemas de automação predial, segurança, rede
lógica/telefônica (geradores, transformadores, “no-breaks”, bombas centrífugas, torres
de resfriamento, compressores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a adequada
gestão das instalações ao longo de sua vida útil;
113.2.
Lista completa de materiais e equipamentos utilizados na obra, com indicação dos
fabricantes e seus dados de contato;
113.3.
Relação completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informações:
113.3.1.
Fabricante;
113.3.2.
Modelo;
113.3.3.
Código de identificação do fabricante original (“part-number”);
113.3.4.
Quantidade instalada;
113.3.5.
Quantidade recomendada para um ano de operação, conforme orientações do
fabricante.
113.4.
Manuais de utilização e manutenção do complexo, contemplando instruções de uso e
operação, recomendações de segurança, conservação, manutenção preventiva,
corretiva e, quando aplicável, preditiva, em conformidade com as características do
projeto, procedimentos de manutenção específicos para os elementos construtivos
especiais do complexo (estruturas metálicas, etc.). Salienta-se que tais manuais são
distintos daqueles fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Os manuais
aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtidos a partir da
combinação de todos os materiais e equipamentos fornecidos e integrados
através do projeto executado. A competência para elaboração de tais documentos é,
portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e devem
ter seu conteúdo estruturado de forma lógica e de fácil consulta, incluindo índice
temático e índice remissivo;
113.5.
Em todos os casos aplicáveis, relatórios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes;
113.6.
Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos;
113.7.
Descritivos funcionais e diagramas lógicos dos sistemas de automação predial e
automação da subestação em conformidade com as normas pertinentes ao tema;
113.8.
Aplicativos proprietários para interface de operação e programação de todo e qualquer
equipamento microprocessado programável ou configurável que faça parte dos sistemas
e instalações do complexo, bem como seus manuais de usuário;
113.9.
Cópia back-up dos programas e configurações das aplicações de usuário de todos os
equipamentos programáveis, configuráveis ou parametrizáveis através de interface
digital, bem como quaisquer componentes de hardware necessários para conectar e
acessar tais equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicável;
113.10.
Abaixo elencaremos, não exaustivamente, equipamentos que serão adquiridos e
aplicados na obra pela Contratada:
1) Elevadores;
2) Chillers;
3) Fan Coils;
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4) Torres de Resfriamento;
5) Bombas Centrífugas;
6) Transformadores;
7) Grupo Gerador;
8) No-Break;
9) Conjuntos Eletrobombas.
113.11.
Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuízo do quanto acima estabelecido, a
Contratada deverá promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e
seus prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos
diversos sistemas e equipamentos que os compõem antes da entrega da obra,
capacitando as equipes de manutenção do TRT5 a operar os novos sistemas
prediais a partir da ocupação definitiva do Complexo pelo TRT5.
113.11.1.
Estão incluídos nesse escopo aulas teóricas e práticas com simulação de
situações reais em campo, ministradas pelos responsáveis técnicos pela
montagem e instalação de cada sistema isoladamente;
113.11.2.
Tal atividade deverá constar como uma etapa/atividade do cronograma
PERT-CPM desde a primeira versão do RPI, nos termos do tópico X
113.11.3.
Esse treinamento deve ter carga horária compatível com o nível de complexidade
e integração entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitação, devendo
seu conteúdo programático (teórico e prático) ser previamente submetido à
Fiscalização do TRT5 pela Contratada para aprovação, estando sujeita a
eventuais ajustes com o objetivo de garantir que o conteúdo inicialmente
proposto contemple todos os sistemas que, a critério do Contratante, sejam
necessários para que essa capacitação prévia possa garantir a
operacionalização segura dos sistemas;
113.11.4.
Alguns dos treinamentos necessários poderão vir a ser ministrados pelos
fabricantes dos equipamentos. Outros deverão ser necessariamente elaborados
e ministrados pelo “integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade
depende da forma como os equipamentos são combinados para desempenhar
funções específicas.
114.De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e art. 12 da
Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Contratada garantirá toda a obra pelo
prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de Recebimento
Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vícios constatados pelo TRT 5ª
Região.
XXI.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

115.Para maior segurança da Administração quanto ao cumprimento das obrigações contratuais,
inclusive indenização a terceiros e liquidação de multas convencionais porventura aplicadas à
Contratada por falhas a ela associadas durante a execução da obra, a licitante vencedora
deverá apresentar obrigatoriamente GARANTIA no prazo máximo de 08 dias úteis após a
assinatura do contrato e antes do início dos serviços, no montante de 10 % (dez por cento)
sobre o valor total do contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56
da Lei n.º 8.666/93.
115.1.
O percentual dessa GARANTIA, determinado com base no § 3º do art. 56 da Lei nº
8.666/93, deve-se ao volume de recursos financeiros envolvidos, à magnitude e à
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especificidade da obra, bem como às características físicas e ambientais envolvidas;
115.2.
Em nenhuma hipótese será aceita garantia que vede a possibilidade de que esta responda
por eventuais multas que venham a ser aplicadas à Contratada, bem como pelo
pagamento de quaisquer obrigações, inclusive indenização a terceiros.
115.3.
A CONTRATADA obriga-se a manter esta Garantia durante toda a vigência do contrato,
reforçando-a sempre que necessário, em uma das modalidades previstas no art. 56
da Lei 8666/93, com validade mínima de 06 (seis) meses além do prazo contratual do
empreendimento, contados a partir da assinatura do contrato.
115.4.
Em se tratando de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto à instituição
financeira oficial em conta remunerada específica, que somente poderá ser
movimentada por ordem expressa do CONTRATANTE. Em se tratando de segurogarantia ou fiança bancária, a Contratada deverá protocolizá-la junto à Diretoria-Geral da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5 ª Região, sito à Rua Bela Vista do
Cabral, Edf. Presidente Médici, 3º Andar, Bairro de Nazaré, Salvador-BA.
115.5.
A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo dos serviços, condicionado à perfeita execução das obras
e mediante assinatura do referido Termo. Caso o recebimento definitivo se prolongue
além do prazo estabelecido no item 79.3 deste Projeto Básico, por ação ou omissão
da Contratada, essa garantia deverá também ser reforçada, conforme o item 115.3
retro, após a data de emissão do competente Termo. Quando prestada em dinheiro, a
garantia será atualizada monetariamente.
XXII.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

116.Obriga-se o CONTRATANTE a:
116.1.
Emitir a Ordem de Serviço para a realização dos serviços do objeto deste Projeto Básico,
que possui, como condição necessária o cumprimento das seguintes obrigações por
parte da Contratada:
116.1.1.
Apresentação da RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE e demais
solicitações constanes nos itens 43, 44 e 47 deste Projeto Básico;
116.2.
Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das
especificações dos serviços e obras a executar;
116.3.
Notificar por escrito a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificados na execução do contrato;
116.4.
Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s)
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após
autorização do Ordenador de Despesa;
116.5.
Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;
116.6.
Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia;
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116.7.
Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do
contrato às instalações onde os mesmos serão executados;
116.8.
Designar Comissão de Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e
acompanhar o atendimento às exigências estabelecidas no contrato;
116.9.
Acompanhar e fiscalizar por intermédio da Comissão de Fiscalização designada o
cumprimento do objeto do contrato.
XXIII.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

117.Sem prejuízo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Projeto Básico,
constituem obrigações específicas da CONTRATADA:
117.1.
Todas as obrigações pertinentes à área de planejamento da obra, contidas no tópico X
(DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Básico;
117.2.
Apresentar, em até 20 dias do recebimento da ordem de serviço, o PCPE (Plano de
Controle de Processos Erosivos) e PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil) da obra, acompanhados das respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), independentemente da quantidade de
operários na obra;
117.2.1.
Os referidos planos deverão estar adequados ao empreendimento objeto deste
Projeto Básico, com suas etapas definidas no RPI (tópico X) e processos
construtivos associados a estas;
117.2.2.
No que tange o PCPE (Plano de Controle de Processos Erosivos), deverão ser
apresentados, trimestralmente, Relatórios Ambientais indicando as medidas
adotadas no trimestre, conforme condicionantes da licença ambiental do
empreendimento. Tais relatórios devem guardar coerência com o PCPE
apresentado inicalmente. Bem como, serem protocolizados, pela Contratada,
junto ao Órgão ambiental competente, enviando-os à fiscalização da obra,
acompanhados pelo comprovante da entrega ao aludido Órgão;
117.2.3.
O PGRCC deverá estar de acordo com a Resolução 307/2002 do CONAMA. Para
fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deverá
comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004;
117.2.4.
As cópias do PCPE e PGRCC deverão ser entregues ao Órgão ambiental
competente, nos termos da licença ambiental do empreendimento e legislação
ambiental, enviando-os à fiscalização da obra, acompanhados pelo
comprovante da entrega ao aludido Órgão;
117.3.
Observar, quando couber, o quanto contido na Lei nº 12.305/10 que Instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade,
nas aquisições e contratações governamentais, para produtos reciclados e
recicláveis, e bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis;
117.4.
Atender, no que couber, o quanto solicitado no Guia Prático para inclusão de critérios de
sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do
Trabalho, aprovado pela Resolução CSJT nº103/2012;
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117.5.
Entregar relatórios de controle tecnológico mensais, contendo todas as informações e
laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsáveis.
117.5.1.
Deverão ser apresentadas as ART´s dos profissionais responsáveis pelos controles
tecnológicos de sua competência;
117.5.2.
Deverão ser realizados controles tecnológicos para todos os elementos estruturais
em concreto estrutural, provas de carga das estacas, estrutura metálica,
inspeção de solda, espessura das camadas do sistema de proteção contra
corrosão (indicando as espessuras das camadas – primer e acabamento), etc;
117.5.3.
Os laudos devem apresentar condições de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem: ex.: Laudo 1. Provada de carga das
estacas raízes do edifício administrativo 3 – estacas EF8, EJ14 e EC54.
117.6.
Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar em todos os níveis de trabalho para execução das obras e serviços,
correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem
trabalhista, previdenciária, acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer
despesas judiciais ou extrajudiciais que lhe venham a ser imputadas, inclusive em
relação a terceiros, decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus
prepostos;
117.7.
Manter no local da obra em regime de dedicação exclusiva e em período integral os
membros da equipe mínima de que trata o item XII – DA EQUIPE TÉCNICA
RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Básico, devidamente credenciados para
receberem, como representantes da Contratada, ordens de execução, darem
andamento às providências nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais
necessário à boa execução dos trabalhos objeto deste contrato.
117.7.1.
Os referidos profissionais somente poderão ser substituídos por outros de
experiência e qualificação técnico-profissional equivalente ou superior,
mediante prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
117.8.
Reforçar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiência dos mesmos
para permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos, sendo vedado o
pleito de reajuste ou reequilíbrio de preços pela Contratada por força dessa situação;
117.9.
Encaminhar à Fiscalização do TRT5 listagem contendo nome completo, número do
documento de identidade e profissão/função dos seus empregados locados na obra,
providenciando de pronto suas atualizações, sempre que solicitado.
117.10.
Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes à data e horário de
recebimento da notificação o preposto, mestre, operário ou qualquer outro do seu
quadro de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou
permanência no serviço seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que
perturbe, ameace, dificulte ou impeça a atuação da fiscalização do CONTRATANTE,
providenciando sua substituição em até 48 (quarenta e oito) horas após ser
notificado.
117.10.1.
O disposto neste inciso não poderá, em hipótese nenhuma, servir como
justificativa para eventuais atrasos na execução dos serviços.
117.11.
Providenciar a colocação em tempo hábil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras dentro da
programação prevista; A Contratada deverá fornecê-los, além de todos os materiais,
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mão de obra especificada, supervisão, administração, equipamentos, ferramentas,
transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de
materiais e serviços e tudo o mais que for necessário para a perfeita execução e
completo acabamento da Obra;
117.12.
Deverá ser implantado pela contratada um diário de obras eletrônico para a obra. Que
deverá ser mantido permanentemente em perfeito funcionamento, e onde serão
anotadas, diariamente, as ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO e
da CONTRATADA. O diário de obras eletrônico deverá ser aberto oficialmente na
data da ordem de serviço, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem
desde essa data. Permitindo o acesso remoto pela Fiscalização, das instalações do
TRT 5ª Região em Salvador.
117.12.1.
Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como o
número do Contrato com a data do início das obras, e deverá ser preenchido
diariamente contendo as informações sobre o andamento da obra, a indicação
de quais serviços estão sendo executados, a quantificação do pessoal que está
trabalhando na obra (efetivo real e efetivo previsto), além de outras informações
gerais;
117.12.2.
Caberá ao Responsável Técnico, Coordenador de Obras ou Engenheiro/arquiteto
Residente da Contratada o seu preenchimento. Imprimindo e assinando, três
vias, dando ciência e disponibilizando-as à Fiscalização, que as assinará,
retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada jornada de
trabalho.
117.12.3.
No diário de obras eletrônico deverão ser registradas pelo gerente da
CONTRATADA ou pela FISCALIZAÇÃO:
117.12.3.1.
As decisões de reuniões de planejamento/programação periódicas;
117.12.3.2.
As tarefas e serviços a serem executados;
117.12.3.3.
Os fatos importantes quanto à chegada de material, aumento do
efetivo, etc;
117.12.3.4.
Liberação de serviços;
117.12.3.5.
Acidentes e assuntos de segurança;
117.12.3.6.
Atrasos e providências para manter o prazo previsto para o término do
serviço;
117.12.3.7.
Os serviços previstos que não foram executados, explicando os
motivos e propondo providências para solucionar o problema;
117.12.3.8.
Documentos recebidos ou não recebidos, providenciados ou não
providenciados;
117.12.3.9.
Pleitos: serviços adicionais complementares ou extras que gerem
aditivos contratuais de prazo e preço;
117.12.3.10.
Outros fatos relevantes, bem como demais solicitações contidas neste
Projeto Básico.
117.13.
Providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de
Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura Municipal, Órgãos Fiscalizadores, CREA,
CAU, etc;
117.14.
Garantir durante a execução das obras e serviços a segurança das mesmas, de todo o
pessoal envolvido e a proteção dos serviços executados até a efetiva entrega à
CONTRATANTE;
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117.15.
Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza
da obra, providenciando o transporte periódico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Público;
117.16.
Proceder, no final da obra, à recomposição do terreno, demolição das construções do
canteiro, limpeza e remoção de todo o material indesejável;
117.17.
Quantificar, para fins de pagamento das medições mensais, apenas os serviços
totalmente executados, observado o quanto disposto no item XV, deste Projeto
Básico;
117.18.
Manter e conservar a obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o
recebimento definitivo;
117.19.
Manter nas dependências do canteiro, até a expedição do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solução das imperfeições verificadas pela
Fiscalização do Contratante;
117.20.
Providenciar a limpeza das áreas internas e externas a todos os prédios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condições de uso;
117.21.
Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas,
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar após relatório de
verificação e vistoria feitos pela Fiscalização do Contratante todas as correções
necessárias à solução das irregularidades apontadas;
117.22.
Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por um
único fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possível, evitando possíveis
incompatibilidades e objetivando a padronização de toda a obra, racionalizando
especificações e contribuindo para facilitar a aquisição futura de sobressalentes para
realização das manutenções preventiva e corretiva dos 08 (oito) prédios integrantes
do Complexo da Sede do TRT5;
117.23.
Garantir a segurança, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’
(desgaste excessivo) que possa originar condições de trabalho inseguras, atrasos ou
paralisação das obras. Nos casos de falhas imprevistas ou más condições de
funcionamento, substituir em tempo hábil os equipamentos defeituosos, bem como
suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que ofereçam riscos à
segurança física dos profissionais envolvidos;
117.24.
Somente retirar qualquer equipamento do local da obra após o término de sua utilização
prevista no plano de trabalho ou quando houver autorização escrita da
CONTRATANTE;
117.25.
Aceitar as alterações de projeto que acarretem modificações dos tipos de serviços ou
acréscimos e redução nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;
117.26.
Adotar todas as medidas de segurança patrimonial necessárias ao bom andamento dos
serviços, inclusive a preservação dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em
geral;
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117.27.
Responder por todas as obrigações fiscais ligadas direta ou indiretamente à execução
das obras e serviços, bem como às obrigações previdenciárias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;
117.28.
Promover junto ao CREA/CAU a "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART", na
forma do disposto na legislação específica, com a indicação do(s) nome(s) do(s)
responsável(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisão direta dos serviços – Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos
definidos neste Projeto Básico;
117.29.
Manter os documentos de habilitação atualizados durante o curso da execução dos
serviços, particularmente no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica e
operativa, atendendo às condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião
da licitação, sob pena de aplicação de multa, nos termos do item 12 da tabela 2 deste
Projeto Básico, até a regularização da situação, sem quaisquer ônus para o TRT;
117.30.
Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização junto às suas subcontratadas no que
tange ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas relativas ao pessoal
empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de salários, férias, 13º e
recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS;
117.31.
Responsabilizar-se pela solidez e segurança da obra, nos termos do Código Civil;
117.32.
Providenciar a Matrícula da execução dos serviços do Cadastro Específico do Instituto
Nacional de Previdência Social – INSS (matrícula CEI);
117.33.
Utilizar na execução dos serviços objeto deste Projeto Básico profissionais treinados e
devidamente habilitados, observadas as exigências editalícias;
117.34.
Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os serviços sejam
executados no prazo e nas condições previstas neste Projeto Básico;
117.35.
Submeter à prévia aprovação da Fiscalização do Contratante as amostras dos materiais
a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela Fiscalização e
pela Contratada, as amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro de
obras até o final dos trabalhos, nas dependências da fiscalização, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os
materiais fornecidos ou já empregados;
117.36.
Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade, corretamente
armazenados conforme orientação dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos
ou possíveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuízo
decorrente da inobservância de tal exigência;
117.36.1.
Eventual emprego de material equivalente deverá ser solicitado por escrito à
Fiscalização do Contratante para manifestação expressa, acompanhado de
todos os elementos técnicos necessários à sua análise (amostras, catálogos
com especificações técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia,
relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações
– essa lista é meramente exemplificativa; a determinação dos documentos
necessários a essa comprovação caberá à Fiscalização); O mesmo
procedimento deverá ser adotado em caso de eventuais procedimentos
técnicos que obriguem mudança de material especificado;
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117.37.
Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de acordo
com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e
fora dos canteiros de execução dos serviços, assim como o processo de sua
utilização.
117.37.1.
Os serviços deverão ser executados com excelente acabamento e padrão de
qualidade, de acordo com as especificações e normas técnicas,
responsabilizando-se inteiramente pela qualidade, resistência, estanqueidade e
estabilidade de todos os serviços executados.
117.38.
Não alocar para os postos de trabalho, inclusive para a função de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condições em
relação aos ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento, ou de
membros e servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive (Art. 3º da Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de
Justiça, com redação dada pela Resolução 09/2005);
117.39.
Responsabilizar-se pelos danos causados às vias ou logradouros públicos decorrentes
de sua culpa ou dolo durante a execução dos serviços;
117.40.
Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for
rejeitado em inspeção feita pela Fiscalização do TRT5, procedendo à sua imediata
substituição, bem como equipamentos que atentem contra a Segurança no Trabalho.
117.40.1.
Todo o material fornecido e empregado deverá ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e
de acordo com o especificado, sendo vedada a utilização de materiais de
demolição ou reaproveitamento, cabendo à Fiscalização impugnar quaisquer
materiais e/ou serviços que não satisfaçam às condições contratuais;
117.40.2.
Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execução do
especificado, deverá a Contratada apresentar as justificativas e opções para
análise e aprovação da Fiscalização. A não observância do acima exposto
poderá acarretar a retirada do material e/ou a demolição de um serviço já
executado, sem ônus para o Tribunal.
117.41.
A execução dos serviços a serem contratados e aqui descritos obedecerá rigorosamente
às normas em vigor da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 8800/86 – Projeto e Execução de Estruturas Metálicas e
observará, no que couber, as recomendações da AISI – American Iron and Steel
Institute e AISC – American Institute of Steel Construction, bem como as
exigências das Concessionárias de Serviços Públicos, além da legislação vigente
aplicável Municipal, Estadual e Federal;
117.42.
Compete à Contratada a elaboração dos projetos de detalhamento necessários à
execução das estacas raiz e metálica do empreendimento, bem como tudo o quanto
necessário ao seu detalhamento. Esses projetos serão elaborados a partir das cargas
fornecidas nos projetos estruturais de cada um dos prédios que formam o Complexo
da Sede do TRT5.
117.42.1.
Todas as despesas associadas a estes projetos devem estar contempladas na
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proposta de preço das licitantes, não podendo, assim, ser objeto de solicitações
de aditivos de preço, durante a execução do contrato.
117.43.
Deverá ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
deverá providenciar as autorizações pertinentes emitidas pelos órgãos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;
117.44.
A Contratada se obriga a promover a anotação do Contrato no CREA/BA (Lei 6.496/77,
Art. 1º) ou CAU, juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços
objeto da licitação conforme Resolução nº 1.025 de 30/10/2009. Serão, também de
responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas ao registro do Contrato no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA ou CAU/BA, cuja
comprovação deverá ser feita quando da apresentação da primeira fatura;
118.A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, não transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
119.A Contratada será responsável, dentre outras atividades, pelos seguintes serviços específicos:
119.1.
Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas, veículos, equipamentos e
instalações fixas e móveis necessários à implantação das obras e fornecimentos
previstos;
119.2.
Implantação do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
serviço, compreendendo todas as instalações fixas e móveis e edificações
necessárias, inclusive escritórios para abrigar as equipes de Fiscalização, inclusive
controle de acesso de pessoas e veículos de carga e descarga.
119.2.1.
Devendo adotar critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e
dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para
descarte.
119.3.
Serviços gerais de operação e manutenção dos canteiros de obras e canteiros auxiliares
nas diversas frentes de serviço, aí incluídos os escritórios da Fiscalização, inclusive
asseio diário;
119.4.
Serviços de desmobilização geral dos canteiros de obras e instalações fixas e móveis
utilizadas durante a execução dos serviços.
120.Todas as instalações elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritórios de campo,
deverão ter projeto que oriente sua execução elaborado por profissional habilitado e com a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Cópia do projeto e da ART deverão
ser fornecidos à Fiscalização. A Contratada também deverá fornecer ART pela execução das
instalações provisórias emitida em nome do profissional habilitado responsável pelas mesmas.
Os projetos deverão ser elaborados e executados pela Contratada atendendo todas as
prescrições das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos de
segurança prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a
segurança de tais instalações durante todo o período em que as mesmas permanecerem
montadas bem como todas as atividades de manutenção relativas às mesmas. Todas as
despesas associadas a estas exigências deverão estar contempladas na proposta de preços
apresentada na licitação, não cabendo quaisquer pleitos posteriores.
121.As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverão estar alocadas no canteiro de
obras atuando em caráter de dedicação plena, responsáveis por todas as ações executivas
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para a execução do objeto;
122.As obras civis e os serviços de montagem previstos deverão ser executados estritamente em
conformidade com as especificações técnicas de materiais e serviços fornecidas pelo TRT5,
parte integrante deste Projeto Básico e, complementarmente, pelas Normas Técnicas
Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexistência ou omissão das normas brasileiras, por
normas internacionais das quais o Brasil seja signatário (a exemplo de normas do Mercosul,
normas ISO, normas IEC, etc.);
123.Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de materiais, seu
controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE. As
despesas decorrentes deverão ser consideradas e incluídas nos preços unitários dos serviços
contratados;
124.A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for
prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de atos da Contratada e de
seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquirir suas condições
anteriores.
124.1.
A CONTRATADA deverá se esmerar na identificação de qualquer construção, obras ou
benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser
afetadas por suas operações, em especial às partes prontas referentes ao Edifício
Administrativo 04 do Complexo da Sede do TRT5 que se encontra em fase de
construção, sendo responsável pelos danos a essas construções, obras ou
benfeitorias.
125.Durante a execução da obra, a Contratada será responsável (rol não exaustivo) pelo pagamento
de despesas referentes a consumo de água, energia e telefone; materiais de escritório;
transporte de pessoal; despachantes; transporte de materiais, ferramentas e equipamentos;
cópias e plotagens dos projetos; estadias e alimentação de pessoal; carga e transporte
manual; carga e transporte mecanizado; instalação de proteções e andaimes, atendendo as
prescrições da NR 18; carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo com as normas
de segurança do trabalho. Esses custos devem ser incluídos na sua proposta de preços,
compondo custos diretos com Administração Local, devidamente discriminadas no orçamento
da obra;
126.Compete à CONTRATADA a obrigação de obter todas as licenças - exceto a Licença Ambiental
e o Alvará de Construção, que são de responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da
5ª Região e condição necessária para fornecimento de Ordem de Serviço - e franquias
necessárias à execução dos serviços, arcando com o ônus dessa obrigação; pagar os
emolumentos previstos em lei e observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes à
obra e à segurança pública, emissão do “Habite-se” e outras despesas concernentes à
execução da obra;
127.É obrigada também ao cumprimento e observância de leis, regulamentos, enfim de todas as
normas jurídicas aplicáveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, às suas custas,
de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;
128.Caberá a CONTRATADA todos os serviços inerentes à operação, manutenção e segurança do
canteiro, bem como a vigilância destas instalações, a organização e manutenção do esquema
de prevenção de incêndio, estando entendido que os custos relativos a estes serviços estão
inseridos nos preços apresentados;
129.A CONTRATADA será responsável pelo estudo e execução de todas as instalações do canteiro
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necessárias a execução dos serviços contratados, correndo por sua conta todas as despesas
necessárias;
130.A organização e gestão das cantinas ou refeitórios, a administração interior do canteiro, o serviço
e a fiscalização dos alojamentos serão também de responsabilidade da CONTRATADA;
131.A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos de modo que as comunicações e o escoamento
de águas e condições sanitárias sejam assegurados permanentemente.
131.1.
Correrão por sua conta os serviços necessários a este fim;
131.2.
Deverá ser previsto, pela Contratada, ponto de água potável ou outro meio para todo o
pessoal da obra.
132.A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, obrigando-se a
observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de greve ou
ameaça de greve, caberá a CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o
caso, para manutenção da ordem e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o
trabalho;
133.A CONTRATADA será inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros,
indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;
134.Para perfeita execução do completo acabamento dos serviços contratados, a CONTRATADA se
obriga a prestar à CONTRATANTE toda a assistência técnica e administrativa necessária
para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
135.Caberá à CONTRATADA a execução, em campo, em fábrica ou em laboratório, de todos os
testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados, segundo as
normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as normas
previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
135.1.
A CONTRATADA poderá instalar seu laboratório no Canteiro de obras ou contratar
laboratório idôneo para proceder aos ensaios, testes ou provas necessários;
135.2.
A Contratada será responsável pelos custos de realização dos referidos testes, provas ou
ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fábrica, devendo estar
previstos esses custos em sua proposta, que deverá contemplar ainda despesas com
transporte e hospedagem para que a Fiscalização do Contratante acompanhe sua
realização, nos casos em que seja necessário.
135.3.
Equipamentos montados especialmente para atender ao projeto, tais como quadros de
força e comando de bombas, sistemas de automação da subestação, automação
predial, controle da central de ar condicionado, etc. (rol meramente exemplificativo)
deverão ser obrigatoriamente submetidos a Testes de Aceitação em Fábrica – TAF,
testemunhados pela Fiscalização, previamente à sua entrega no canteiro de obras. A
realização de tais testes não exime a Contratada da realização dos Testes de
Aceitação em Campo – TAC, que deverão ser conduzidos após a montagem dos
mesmos nos seus locais de utilização e sua integração com as instalações das quais
fazem parte.
135.4.
Tanto os Testes de Aceitação em Fábrica quanto os Testes de Aceitação em Campo
deverão ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela
Contratada, que deverão ser fornecidos à Fiscalização para conhecimento e análise
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com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à sua realização.
135.5.
Sempre que os testes de aceitação em Fábrica forem executados fora do município de
Salvador, todas as despesas com passagens e hospedagem para a equipe de
Fiscalização do TRT5 correrão por conta da Contratada.
136.A inadimplência da Contratada quanto às suas obrigações sociais, fiscais, comerciais,
previdenciárias, trabalhistas, tributárias, securitárias, civis e criminais que se relacionem direta
ou indiretamente com os serviços objeto deste Projeto Básico não transfere ao Contratante a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o contrato;
137.A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sob
pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis, inclusive, a critério do Contratante, a
rescisão unilateral do Contrato;
138.A Contratada não poderá utilizar o nome do Contratante ou a sua qualidade de Contratada em
quaisquer atividades de divulgação profissional, tais como cartões de visitas, anúncios
diversos, impressos etc., sob pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis, inclusive, a
critério do Contratante, a rescisão unilateral do Contrato;
139.A contratada fica obrigada a obter às suas custas todas as licenças e franquias necessárias,
exceto a Licença Ambiental e o Alvará de Construção, pagando os emolumentos previstos
por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança
pública. É obrigada também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das
multas porventura impostas pelas autoridades;
140.Todas as despesas provenientes de ligações provisórias e do consumo de água, luz e telefone
utilizados durante a obra serão de responsabilidade da Contratada, bem como da vigilância e
segurança da obra. Eventuais despesas adicionais relacionadas a taxas relativas às ligações
definitivas de serviços públicos (abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica)
correrão à conta do Contratante;
141.Deverão ser mantidas no Canteiro de Obras cópias, em bom estado, das ART´s dos
responsáveis técnicos e dos projetos completos e caderno de especificações técnicas, para o
registro de modificações que venham a ocorrer no desenvolver dos serviços, bem como para
consulta regular por parte da FISCALIZAÇÃO;
142.A Contratada está obrigada a proporcionar instalações seguras para abrigar a Fiscalização do
TRT5 desde o início da obra. Enquanto não estiver definida a organização do canteiro de
obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessários das instalações
definitivas, deverá providenciar instalações provisórias para abrigar a Fiscalização do
Contratante no local dos serviços;

143.Os despejos das pias e dos sanitários, se possível, serão lançados no sistema de esgotos
existente. Caso contrário, deverão ser instaladas fossas sépticas com efluentes escoando
para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
144.A água para as instalações do canteiro terá alimentação a partir da rede existente, ou por caixas
de água prediais ou por meio de carro-tanque, às expensas da CONTRATADA, podendo a
CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da água, não autorizar a sua utilização;
145.Durante a obra, todo o canteiro e áreas de serviço deverão manter-se limpos e ordenados. Antes
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da entrega do objeto deverá ser feita a limpeza geral, devendo a área ficar livre de qualquer
material, assim como demolidas todas as instalações provisórias do canteiro;
146.A contratada deverá apresentar para análise do CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias após a
assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, os seguintes
documentos:
146.1.
Identificação da área para construção de canteiro de obras, com apresentação de projeto
com “lay-out” das instalações e edificações previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovação pela CONTRATANTE. Esta área deverá dispor de
estrutura adequada de funcionamento (instalações elétricas, hidro-sanitárias,
pluvial/drenagem, segurança, higiene, etc.) em total atendimento às boas práticas de
construção, normas da ABNT e outras NR´s pertinentes;
146.2.
Identificação de uma área de 150 m² (cento e cinqüenta metros quadrados) destinada
às instalações da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, bem como dos prepostos das
equipes técnicas supervisoras das obras, auxiliares da CONTRATANTE. Esta área
deverá dispor de estrutura adequada de funcionamento (instalações elétricas, hidrosanitárias, pluvial/drenagem, refrigeração, móveis para escritório, etc.) em total
atendimento às boas práticas de construção, normas da ABNT e outras NR´s
pertinentes. Deverá, ainda, ser construída em alvenaria de tijolos cerâmicos,
devidamente rebocados e pintados, piso cimentado (acabamento liso), forro de
gesso, pisos e paredes em cerâmica nas áreas molhadas, chuveiros elétricos, etc.
Caberá à CONTRATADA promover eventuais reparos que se fizerem necessários
nas instalações físicas do escritório da FISCALIZAÇÃO, sempre que solicitado.
Deverá ser realizada uma limpeza diária com produtos adequados, de forma que se
tenha durante todo tempo essas instalações em condições salubres e higienizadas,
enfim, tudo quanto necessário para dar condições para que a FISCALIZAÇÃO
desenvolva suas atividades em tempo integral, como demanda um projeto desta
magnitude e natureza. Todos esses custos deverão estar previamente contemplados
na proposta global apresentada pela CONTRATADA;
146.3.
Plano de trabalho detalhado completo para os serviços propostos e respectivas
metodologias e seqüência de execução dos serviços, devendo ser complementado
com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos de todas as fases de
implantação/execução, respeitando os prazos parciais e final para execução das
obras;
XXIV.

DAS HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO

147.A rescisão do contrato poderá ocorrer:
147.1.
ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVI e XVII do
art. 78 da Lei 8.666/93, e ainda nas situações abaixo, sem prejuízo de outras
ocorrências julgadas relevantes pela Fiscalização, configurando inexecução total do
contrato, além das hipóteses já elencadas no item XXV (DAS SANÇÕES):
147.1.1.
Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisação
imotivada dos serviços por mais de 20 (vinte) dias corridos;
147.1.2.
Colocação de empecilhos à realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às obras
ou serviços contratados;
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147.1.3.
Subcontratação do quanto previsto no item XIII, deste Projeto Básico, bem como
associação com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fusão, cisão ou incorporação social;
147.1.4.
Realizar o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os serviços, assim como a de seus superiores;
147.1.5.
Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execução dos serviços,
anotadas pelo TRT5.
147.2.
AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorização escrita
e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;
XXV. DAS SANÇÕES
148.Em caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com tudo
quanto definido neste Projeto Básico, projetos, detalhes, especificações e instruções fornecidas
pela FISCALIZAÇÃO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de construir, bem
como normas da ABNT, poderá o TRIBUNAL, além das sanções previstas no Contrato, solicitar
a demolição e reconstrução total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que será realizado a
expensas da CONTRATADA;
149.A inexecução parcial ou total do objeto deste Projeto Básico e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido à ação ou
à omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna
possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na
legislação vigente e no contrato, conforme listado a seguir:
149.1.
Advertência;
149.2.
Multa;
149.3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
149.4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
150.Será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA nas seguintes condições:
150.1.
Atraso superior a 5 (cinco) dias para início da execução do objeto, contados a partir da
assinatura da ordem de serviço;
150.2.
Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Básico que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem
prejuízo das multas eventualmente cabíveis.
151.Será aplicada MULTA POR INEXECUÇÃO nas seguintes condições:
151.1.
INEXECUÇÃO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual,
atualizado, assim caracterizada quando:
151.1.1.
O CONTRATADO executar, até o final do 15º (décimo quinto) mês do prazo de
execução do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado,
do contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausência de culpa
da Contratada, da aludida mora;
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151.1.2.
O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusão da obra,
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
quando comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da
aludida mora.
151.2.
INEXECUÇÃO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim caracterizada quando:
151.2.1.
Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 20 (vinte) dias
após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.
152.MULTAS POR INFRAÇÃO: Além das previstas no item anterior, poderão ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente (rol não exaustivo).
Tabela 1 – Gradação das multas.
GRAU
1
2
3
4
5
6

CORRESPONDÊNCIA
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 750,00
R$ 3.000,00
R$ 7.000,00
R$ 15.000,00
Tabela 2 - Eventos sujeitos à aplicação de multa – Rol exemplificativo.
INFRAÇÃO
GRAU

Item

DESCRIÇÃO

1

Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; por
empregado e por ocorrência.

01

2

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

01

3

Permitir a permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos
alojamentos; por empregado e por ocorrência.

05

4

Permitir a permanência de trabalhadores alcoolizados na obra ou com patologias
que possam originar mal súbito e queda de altura; por empregado e por ocorrência.

05

5

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

03

6

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatório e o tipo de EPI a ser
utilizado nos locais e áreas de risco; por dia e por ocorrência.

01

7

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

03

8

Executar serviço com a utilização de EPI em mau estado de conservação: por dia e

04

1

por ocorrência.
9

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais; por ocorrência.

06

10

Deixar de enviar cópia de Relatório mensal de estatística de Acidentes; por dia de
atraso.

01

11

Deixar de apresentar cópia da CAT à FISCALIZAÇÃO; por ocorrência e por dia de
atraso.

02

12

Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por dia.

01

13

Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execução da obra; por ocorrência
e por dia de atraso.

01

14

Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível
com suas atribuições; por empregado e por dia.

01

15

Deixar de elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando
ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos; por
ocorrência e por dia de atraso.

02

16

Permitir a utilização de máquinas e equipamentos em desacordo com a NR-12; por
ocorrência e por dia.

03

17

Deixar de executar proteção coletiva, conforme NR-18; por ocorrência e por dia de
atraso.

04

18

Realizar serviços em espaço confinado em desacordo com a NR-33; por ocorrência
e por dia.

04

19

Realizar serviços em altura em desacordo com a NR-35; por ocorrência e por dia.

04

20

Deixar de assegurar que as pessoas responsáveis pela execução das medidas de
salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e
possuam aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar.

04

21

Executar instalações elétricas provisórias em desacordo com a NR-18 e
Recomendações Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorrência.

03

22

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO, PCPE e PGRCC, inclusive relatórios
trimestrais, no prazo solicitado, devidamente protocolizados pelo Órgão ambiental
competente, nos termos da licença e legislação ambiental: por dia de atraso.

03

23

Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso.

01

24

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercício, com
indicação no respectivo ASO; por trabalhador.

03

25

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por ocorrência.

03

26

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responsável pelo

03

1

elevador cremalheira, gruas e demais equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e
por ocorrência.
27

Deixar de enviar cópia dos documentos relativos à atuação da CIPA; por dia de
atraso.

01

28

Executar escavações e fundações em desacordo com a NR18 e normas de
segurança pertinentes; por dia e por ocorrência.

05

29

Deixar de fornecer água potável a seus trabalhadores, conforme NR18; por dia e
por ocorrência.

02

30

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e áreas de risco; por dia e por ocorrência.

02

31

Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo, após
notificação da Fiscalização: por ocorrência e por dia.

01

32

Permitir que as operações em máquinas e equipamentos necessários à realização
da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador não qualificado nos
termos da NR 18; por empregado e por ocorrência.

05

33

Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por ocorrência.

05

34

Permitir que as operações de soldagem e corte a quente em desacordo com NR 18
e demais normas de segurança pertinentes; por dia e por ocorrência.

05

35

Deixar de dar Entrada no documento de Comunicação Prévia na Superintendência
Regional do Trabalho – SRTE

01

36
36
38
39
40
41
42
43

Deixar de enviar cópia de Relatório de Análise de cada Acidente, quando da sua
ocorrência: por ocorrência e por dia.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais: por dia e por tarefa designada.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.
Utilizar as dependências do TRT 5ª Região (área da construção) para fins diversos
do objeto do contrato; por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo
justificado: por ocorrência.

02
02
02
03
03
03
04
04

44

Usar indevidamente patentes registradas: por ocorrência.

06

45

Deixar de apresentar a ART do responsável técnico pertencente à empresa

01

subcontratada (em caso de eventuais subcontratações futuras) até a data prevista
para início dos serviços correlatos, definido no RPI (em vigência): por dia de

1

46
47
48

49

50

atraso.
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO: por ocorrência.
Deixar de cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de
seus funcionários; por ocorrência.
Deixar de cumprir determinação

formal

ou

instrução

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Deixar de iniciar execução de

serviço

nos

prazos

complementar
estabelecidos

da

01
01
02

pela

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato;
por serviço e por dia.
Deixar de refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Deixar de indicar e manter, durante a execução do contrato, profissionais da

02

03

responsável pela execução da obra (engenheiro residente, técnico de segurança do
51

trabalho, eletrotécnico encarregado das instalações elétricas, etc.), e demais
profissionais constantes no item Administração Local na planilha orçamentária de

04

referência, nas quantidades mínimas previstas nela e neste Projeto Básico: por
profissional, por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição,
52

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas
diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

05

por dia e por ocorrência.
Deixar de entregar o Relatório de Planejamento Inicial – RPI, no prazo
estabelecido neste Projeto Básico, ou entregá-lo com prazo de conclusão para o
empreendimento superior ao neste Projeto Básico definido (tópico VIII), ou
53

incoerente com os desenbolsos financeiros período a período (mês a mês)

06

indicados no cronograma físico-financeiros simples entregue pela contratada
quando da realizção da licitação : por ocorrência e por dia de atraso ou até que
sejam saneadas as incoerências.
Deixar de promover as atualizações e entregas mensais dos instrumentos de
54

55

56

57

controle e planejamento emitidos no Relatório de Planejamento Inicial – RPI,
conforme definido no item IX, no prazo estabelecido neste Projeto Básico: por
ocorrência e por dia
Deixar de atualizar diariamente o diário eletrônico de obras, disponibilizando-o à
Fiscalização, na forma estabelecida neste Projeto Básico: por ocorrência e por dia.
Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de forma,
após solicitação formal da Fiscalização, de forma a viabilizar tecnicamente o
cumprimento os prazos estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos do
item IX deste Projeto Básico: por ocorrência e por dia
Paralisar a execução dos serviços sem justificativa aceita pela Fiscalização: por

05

01

04

04

1

58

59

60
61

62

63
64

65

ocorrência e por dia
Não entregar os relatórios de controle tecnológico, conforme definido neste Projeto
Básico (concreto, topografia, etc.): por ocorrência e por dia.
Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe residente do
empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de até 10 dias úteis
após a emissão da Ordem de Serviço: por dia de atraso.
Não adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos
adicionais em todas as intervenções elétricas: por ocorrência.
Não elaborar prontuário das instalações elétricas ou deixar de atualizá-lo de acordo
com as prescrições da NR-10: por dia
Não apresentar a documentação comprobatória da qualificação, habilitação,
capacitação e autorização dos trabalhadores da área de elétrica: por empregado e
por dia.
Executar serviços de instalações elétricas sem a análise de risco prevista no item
10.2.1 da NR-10: por ocorrência.
Executar serviço em desacordo com o que consta na análise de risco; por
ocorrência.
Deixar de estabelecer sistema de identificação que permita conhecer a abrangência
da autorização dos trabalhadores envolvidos em serviços de instalações elétricas,
em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de serviço e local de execução):

04

01

04
03

04

03
03

05

por dia
Deixar de prover identificação individual para cada profissional autorizado a
66

67
68
69

70

trabalhar em instalações elétricas que indique a abrangência de sua autorização:
por profissional por dia
Executar instalações provisórias sem a apresentação prévia do respectivo projeto
acompanhado de ART: por dia
Executar trabalhos de instalações elétricas com adornos pessoais; por ocorrência.
Executar serviço em instalação elétrica energizada executado por profissional que
não atenda as exigências do item 10.6 da NR-10: por ocorrência
Executar serviços em instalações elétricas utilizando procedimentos que tenham
sido desenvolvidos sem a participação do SESMT, conforme item 10.11.4 da NR-

01

04
01
03

02

10: por ocorrência
Deixar o responsável técnico de promover as visitas quinzenais na obra, nos
71

72
73

termos do item 22.2.7.6 deste Projeto Básico: por ocorrência e por dia até a
realização da visita (dentro do mês de rederência)
Deixar de promover a substituição de empregado após notificação do contratante
nesse sentido: por ocorrência e por dia
Promover alteração(ões) nos projetos em vigor ou realizar serviço em desacordo

05

02
03

com estes sem a aprovação prévia por escrito da Fiscalização ou ainda, realizar
serviços em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e

1

Normas Técnicas vigentes: por ocorrência até o saneamento da falta
Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidão Negativa de Débito
74

75
76
77

78

(CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por ocorrência e por dia
de atraso
Deixar de implementar o Programa de Inspeções de EPI e apresentar Relatório
Mensal à Fiscalização, conforme item 67.3.4.1: por ocorrência e por dia de atraso.
Deixar de atender o quanto estabelecido no item 92, no que tange à implantação
dos programas de integração social: por ocorrência e dia
Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto básico: por dia de
atraso
Deixar de aderir ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(Res 96/2012 CSJT) e Compromisso Nacional para aperfeiçoar as Condições de
trabalho, bem como por deixar de realizar a capacitação de seus empregados em

04

03
01
02

01

saúde e segurança do trabalho: por ocorrência e por dia
153.Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZAÇÃO
poderá, a seu critério, aplicar apenas a sanção de advertência. Entretanto, a aplicação da
penalidade de advertência anterior não é condição necessária à aplicação de Multa, em
nenhuma hipótese neste Projeto Básico definida;
154.Em caso de reincidência da penalidade de multa de quaisquer das ocorrências elencadas na
citada tabela, automaticamente haverá um aumento de gradação da penalidade,
correspondente a um nível da tabela 1, até que se atinja o último nível, onde permancerá até
que se atinga os valores indicados no item 151.1, situação na qual se configurará
inexecuçãoparcial do contrato;
155.Em caso de ocorrência não tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalização promoverá
um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradação da penalidade a ser
imposta, à luz de um razoável e proporcional enquadramento de similaridade com outra
situação já prevista na referida tabela;
156.MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execução dos serviços (etapas/subetapas, etc.) previstos no cronograma de
execução por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o prazo final previsto
para a conclusão da obra (caminho crítico), segundo os seguintes critérios:
156.1.
A apuração dos atrasos, para efeito de aplicação de multa, será feita mensalmente de
acordo com a análise dos instrumentos apresentados no Relatório Parcial de
Planejamento – RPP (ou RPI – para o primeiro momento), apresentados pela
CONTRATADA, nos termos do item X;
156.2.
A(s) multa(s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidirá sobre os valores
previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
não cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, nos termos do item
X;
156.3.
Alíquota para o cálculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
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(etapa/subetapa) não cumprida, esperada para o período, até o limite de 30%, do total
da parcela (etapa/subetapa);
156.3.1.
A periodicidade de verificação da multa é mensal, refletindo o cenário de mora no
momento do seu cômputo, constituindo penalidade sobre situação pretérita. Logo
o montante calculado para o período, conforme metodologia definida neste item,
não será reduzida à medida que os serviços forem sendo realizados.
156.4.
Imediatamente após a constatação técnica do atraso no período, mediante análise do
cronograma PERT/CPM, a contratada será automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situação de mora, aqui definida, inclusive com informação do
montante financeiro a ela associado;
156.5.
A MULTA POR ATRASO será aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição
seguintes ao da constatação do atraso.
156.5.1.
Caso a CONTRATADA apresente, no período de medição subseqüente ao do
registro do atraso, “recuperação” do caminho crítico da obra no que diz respeito
ao prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado
GANTT-PERT-CPM, a aplicação da multa estará automaticamente extinta para o
período anterior. Tendo em vista que não mais se configura a situação de atraso
na entrega da obra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
156.5.2.
A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de
incidência de novos atrasos;
156.5.3.
A não “recuperação do caminho crítico” da obra, no mês subseqüente, figurará
como condição suficiente para a aplicação da multa, preservados a ampla defesa
e o contraditório.
156.6.
As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mês a mês;
156.7.
O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de
10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situação em que restará configurada a
INEXECUÇÃO PARCIAL do objeto;
157.SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O TRT 5ª REGIÃO : A
sanção de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecução parcial do objeto.
158.DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Será aplicada a sanção prevista no inciso IV, art. 87, da Lei
8.666/93, entre outros casos, quando o CONTRATADO:
158.1.
Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
158.2.
Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
158.3.
Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
TRT 5ª Região, em virtude de atos ilícitos praticados;
158.4.
Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução
do contrato, sem consentimento prévio do TRT 5ª Região;
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158.5.
Cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do TRT 5ª Região após a
assinatura do contrato;
158.6.
Apresentar ao TRT 5ª Região qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução
do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
158.7.
Incorrer em INEXECUÇÃO TOTAL do objeto.
159.As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o TRT 5ª
Região e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente à de multa.
160.O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;
160.1.
Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferença será descontada da garantia contratual;
160.2.
Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da
comunicação oficial;
160.3.
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
161.Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação do
CONTRATANTE.

MEMORIAL DESCRITIVO
Encontra-se disponível o arquivo no site www.trt5.jus.br, no campo “Licitações”
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DO TRT
Planilhas disponíveis em Excel, no site www.trt5.jus.br , no link “Licitações”
CÓDIGO
01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES - (Etapa de Terraplenagem e Contenções)
TOTAL Etapa:
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
TOTAL Etapa:
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E MOBILIZAÇÃO
TOTAL Etapa:
ESTRUTURA
TOTAL Etapa:
PAREDES, PAINÉS E DIVISÓRIAS
TOTAL Etapa:
ELEVADORES
TOTAL Etapa:
REVESTIMENTOS DE PAREDE
TOTAL Etapa:
PISO
TOTAL Etapa:
PINTURA
TOTAL Etapa:
FORRO
TOTAL Etapa:
BANCADAS, BALCÕES DE ATENDIMENTO, GUICHÊS E ARMÁRIOS ELEVADOS
TOTAL Etapa:
ESQUADRIA, ELEMENTOS METÁLICOS, VIDROS E BORRACHAS
TOTAL Etapa:
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
TOTAL Etapa:
INSTALAÇÃO DE GÁS
TOTAL Etapa:
INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
TOTAL Etapa:
INTALAÇÕES ELÉTRICA,
TOTAL Etapa:
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA
TOTAL Etapa:
REDE LÓGICA, TELEFONIA E AUTOMAÇÃO
TOTAL Etapa:
CFTV, SEGURANÇA, SONORIZAÇÃO E ACÚSTICA
TOTAL Etapa:
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
TOTAL Etapa:
CLIMATIZAÇÃO
TOTAL Etapa:
COBERTURA
TOTAL Etapa:
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL Etapa:
TOTAL GERAL:

8.658.417,45

2,37(%)

21.999.963,34

6,02(%)

839.129,01

0,23(%)

197.723.826,8
2

54,06(%)

8.085.273,91

2,21(%)

5.013.389,78

1,37(%)

1.700.502,31

0,46(%)

8.335.324,91

2,28(%)

7.202.085,01

1,97(%)

3.063.539,60

0,84(%)

3.840.442,36

1,05(%)

32.453.565,61

8,87(%)

3.055.303,13

0,84(%)

23.296,42

0,01(%)

2.288.830,49

0,63(%)

24.473.231,63

6,69(%)

4.628.928,93

1,27(%)

5.054.489,46

1,38(%)

3.898.193,31

1,07(%)

6.729.930,92

1,84(%)

15.720.137,09

4,30(%)

706.588,00

0,19(%)

225.427,79

0,06(%)
365.719.817,30
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Demonstrativo do BDI tipo 1 – 25,10%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL :
LUCRO :
DESPESAS FINANCEIRAS :

TRIBUTOS :

AC =
L=
DF =
TOTAL =
S:
G:
R:
I=
ISS:
PIS:
COFINS:
CTRB:

3,50%
9,00%
0,60%
1,29%
0,31%
0,20%
0,78%
8,5%
2,50%
0,65%
3,00%
2,00%

Demonstrativo do BDI tipo 2 – 14,38%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL :AC =
LUCRO : L =
DESPESAS FINANCEIRAS :DF =
TOTAL =

TRIBUTOS :

2,00%
4,80%
0,50%
0,46%
S:
G:
R:
I=
ISS:
PIS:
COFINS:
CTRB

0,11%
0,10%
0,25%
5,65%
0,00%
0,65%
3,00%
2,00%

Fórmula para o cálculo do BDI:

BDI 

(1  ( AC  S  R  G ))(1  DF)(1  L)
(1  I )

Obs. Deve ser incluído entre os impostos (I) a Contribuição sobre o Valor da Receita Bruta (CTRB),
decorrente da nova redação do art 7º da lei 12.546/2011, modificada pela lei 12.844/2013, que trata
da desoneração dos encargos sociais, conforme preconizado pelo acórdão 2369/2011 TCU-P.
Detalhamento das planilhas e composições de custos
Encontra-se disponível o arquivo no site www.trt5.jus.br, no campo “Licitações”
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO III
PLANILHAS PARA COTAÇÃO
Planilhas disponíveis em Excel, no site www.trt5.jus.br , no link “Licitações”

Observações complementares para preenchimento das planilhas:
Prazo Validade
Proposta:
Prazo Garantia:
DADOS DA EMPRESA
Razão Social
CNPJ
Insc. Estadual
Insc. Municipal
Telefone
Fax
E-mail
Banco
Agência
Conta-Corrente
Praça
Pagamento
Endereço

Prazo
Entrega:

DADOS DO RESP.PELA ASSINATURA
DO ACORDO ADMINISTRATIVO
Nome
Estado civil
Profissão
CPF
Identidade
Domicílio
cargo

Declaro que tenho ciência e concordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.
__________________,____ de _________ de _________
____________________
(Local)
(Data)
(Assinat. Rep. Legal)
________________________
Assinatura do Resp. Técnico
OBSERVAÇÕES:
1) A proposta deverá obedecer fielmente ao quanto estabelecido nos capítulos 8, 9, 10 e 11 do edital
e no capítulo VII ‘DA PROPOSTA DE PREÇOS’ do projeto básico.
2) A proposta deverá conter os seguintes dados:
Razão social – CNPJ – Endereço – CEP – Cidade – UF – Telefone/fax – Inscrição Estadual e ou
Municipal – Banco – Agência – Conta bancária
3) Prazo de validade das propostas (caso a empresa não informe, será considerado o prazo
constante no subitem 8.1.7).
4) Prazo de execução do objeto (caso a empresa não informe, será considerado o prazo
constante no subitem 8.1.8).
5) As planilhas sintéticas disponibilizadas pelo TRT5 podem conter algumas diferenças entre os
valores totais indicados e aqueles decorrentes da multiplicação dos valores unitários pelas
quantidades totais. Isto decorre do fato de que o sistema de orçamentação utiliza os valores
diretamente obtidos da composição unitária de preços, sem arredondamentos (como forma de
buscar uma estimativa mais fiel). As licitantes, no entanto, ao elaborarem suas propostas deverão
calcular os valores totais pela multiplicação dos quantitativos pelos valores unitários constantes das
planilhas sintéticas.
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO
Por intermédio deste instrumento particular de procuração .............(INDIVIDUALIZAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DO OUTORGANTE), nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. ...........
(NOME COMPLETO DO OUTORGADO), ...... (naturalidade, estado civil, carteira de identidade,
CPF, endereço), com poderes para representá-lo perante o Tribunal Regional da 5ª Região,
podendo participar das reuniões da licitação ........, bem como elaborar e assinar propostas, assinar
atas e outros documentos relativos ao desenvolvimento de reunião de licitação, bem como assinar a
celebração do contrato proveniente do referido processo licitatório, dando tudo por bom, firme e
valioso.
Local,

de

de

______________________________
(assinatura autorizada, do outorgante, na qualidade de representante legal da empresa,
devidamente identificada)
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

________________________(denominação da empresa), (CNPJ), declara sob às penas da lei e
para fins de participação na Concorrência nº 001/11 que é enquadrada no regime de Microempresa
(ou Empresa de Pequeno Porte), nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.

Salvador,

de

de

______________________________
Diretor / Representante Responsável
(Nome legível)
OBS: A EMPRESA DEVERÁ IDENTIFICAR EM QUE SITUAÇÃO SE ENQUADRA.
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

............................................................................................................(NOME DO LICITANTE), CNPJ
n.º ....................................................., declara sob as penas da Lei que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Salvador,

de

de

______________________________
Diretor / Representante Responsável
(Nome legível)

Observação:
1. Emitir em papel que identifique o licitante.
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

..........................................................................................................(NOME DO LICITANTE), CNPJ
n.º ..............................................., ciente das implicações do art. 78 da lei 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais previstas, com base no art. 27, V, do mesmo regulamento, declara não possuir no
seu quadro de funcionários menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, ressalvada a possibilidade de contratação
de aprendizes a partir de 14 anos.
Salvador,

de

de

______________________________
Diretor / Representante Responsável
(Nome legível)

Observação:
1. Emitir em papel que identifique o licitante.
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Licitação:_________________
............................................................................................................(Identificação
completa
do
representante da licitante), como representante devidamente constituído de ...............................
(Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no
item ............. do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da ...............(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da ......................(identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
da ...........................(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da ........................... (identificação da licitação) quanto a participar
ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ........................... (identificação da
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da ........................... (identificação da licitação) antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ........................... (identificação da
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de ........................... (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
Salvador,

de

de

______________________________
Diretor / Representante Responsável
(Identificação Completa)
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Declaro, na condição de licitante na Concorrência nº 001/11, referente ao Processo
nº 09.53.11.0084-35, para todos os efeitos legais, que vistoriei o objeto desta licitação, tendo
verificado todas as condições necessárias à sua execução. Desta forma, declaro que a licitante tem
pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos
necessários à execução integral do objeto do Projeto Básico e Executivo. Declaro ainda que a
licitante analisou todos os projetos, tendo, portanto conhecimento pleno das peças técnicas que
compõe o escopo do Projeto Básico e Executivo, e que tem capacidade técnica para a execução da
obra. A licitante levou em consideração, para essa execução, as interferências existentes entre as
etapas dos projetos de estrutura executados previamente (Edifício Administrativo 04 e estacas
“hélice contínua”) e os projetos objeto do presente certame
Salvador,

de

de

_______________________________
Diretor / Representante Responsável
(Nome legível)
OBSERVAÇÃO: O licitante poderá optar por não realizar a vistoria, desde que apresente a
presente declaração, devidamente firmada pelo seu representante legal, em conformidade com
o disposto no Art. 18 da Resolução 114 de 20 de abril de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e
com o Art. 30 da Resolução 70 de 24 de setembro de 2010 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, não podendo alegar posteriormente desconhecimento das mesmas como argumento para
pleito de qualquer tipo.
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO X
MODELO DE CÁLCULO DO BDI
Esta planilha também está disponível em Excel, no site www.trt5.jus.br , no link “Licitações on-line”

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL :
LUCRO :
DESPESAS FINANCEIRAS :

AC =
L=
DF =
TOTAL
=
S:
G:
R:

TRIBUTOS :

%
%
%
%
%
%
%
T=

%

ISS:
PIS:
COFINS:
CTRB

%
%
%
%

Observações:
1) Fórmula do BDI:
BDI = [(1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1] . 100
(1 - I)
Onde:



AC é a taxa de rateio da Administração Central;



S é uma taxa representativa de Seguros;



R corresponde aos riscos e imprevistos;



G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;



DF é a taxa representativa das despesas financeiras;



L corresponde ao lucro e;



I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

2) A elaboração das planilhas de BDI deverá observar atentamente o estabelecido no item 29 DA COMPOSIÇÃO DO BDI, constante do projeto básico.
3) Deverão ser apresentadas duas planilhas de composição analítica do BDI: uma convencional e outra
do BDI diferenciado (estrutura metálica, elevadores, estacas raiz e metálicas, transformadores, grupo
gerador, equipamentos de climatização, câmeras digitais).
4) O cálculo do BDI deverá ser expresso considerando duas casas decimais.
5) Caso a empresa indique alíquotas relativas ao PIS e COFINS diferentes das apresentadas por
este Tribunal, deverá demonstrar, juntamente com sua proposta, justificativa e documentação que
comprovem o regime tributário em que se enquadra.
6) As planilhas de BDI devem ser preenchidas de forma que reflitam a realidade do licitante,
inclusive quanto aos percentuais correspondentes às despesas tributárias.
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ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA FUTURA SEDE
TRABALHISTA, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO, E A
EMPRESA....

Pelo presente contrato o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO, sediado
na Rua Bela Vista do Cabral, 121, Bairro de Nazaré, Salvador/BA., inscrito no CNPJ sob o nº
02.839.639/0001-90, neste ato representada por seu Diretor Geral, Tarcísio José Filgueiras dos
Reis, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa.....................................,
sediada na ............................................, inscrita no CNPJ sob o nº ..........................., Inscrição
Estadual nº ..............., neste ato representada por seu Diretor/Gerente................................., CPF
nº ..........., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo
09.53.11.0084-35, CONCORRÊNCIA 001/11, sob o regime de empreitada por preço global, têm
entre si justo e acertado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução
dos serviços projetados e especificados para a construção e funcionamento do complexo da
futura sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Centro Administrativo da
Bahia - CAB, nos termos e condições constantes deste Contrato e em conformidade com as
especificações e quantitativos dos Anexos I e II do Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS – As
características técnicas dos serviços estão indicadas em diversos anexos do edital, e nos demais
documentos que são parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, e que a
CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente, competindo-lhe, também, observar as normas
técnicas específicas e quaisquer outras que forem recomendadas pela Fiscalização da
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além dos documentos já mencionados, integram, também, este
contrato, independentemente de transcrição, o Edital da licitação mencionado, com todos os seus
anexos, a proposta da CONTRATADA apresentada com os documentos que a compõem, bem
assim toda a correspondência trocada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA no período
compreendido entre a data do Edital e a assinatura deste contrato, ficando esclarecido que, na
hipótese de manifesta divergência entre disposições de quaisquer desses documentos e as deste
contrato, prevalecerão, sempre as disposições contratuais.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhuma modificação poderá ser introduzida nas especificações
técnicas e em qualquer dos documentos anexos, sem a prévia e expressa autorização por escrito,
da CONTRATANTE. Também não poderá a CONTRATADA recopiar, reproduzir ou comunicar a
terceiros os documentos técnicos e os anexos, sem o consentimento prévio e escrito da
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE reserva a si o direito de, a qualquer tempo,
introduzir modificações nas especificações técnicas, mediante notificação, por escrito, à
CONTRATADA, respeitadas as disposições específicas deste contrato. Os eventuais acréscimos ou
reduções de custos, decorrentes dessas alterações, serão objeto de prévio ajuste das partes.
PARÁGRAFO QUARTO - A elaboração dos trabalhos para a consecução do objeto deste contrato
deverá ser de primeira linha e obedecer às normas do Código de Defesa do Consumidor, às
orientações da ABNT, NBR’s, em especial à NBR 8800/86 – Projeto e Execução de Estruturas
Metálicas, observando, no que couber, as recomendações da AISI – American Iron and Steel
Institute – e AISC – American Institute of Steel Construction, bem como as exigências das
Concessionárias de Serviços Públicos e as especificações dos fabricantes de materiais, quanto ao
seu modo de aplicação e utilização, além da legislação vigente aplicável, tanto Municipal, como
Estadual e Federal.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA - A CONTRATADA obriga-se a
concluir integralmente a obra/os serviços no prazo máximo de 900 (novecentos) dias
consecutivos, contados do recebimento da Ordem de Serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio-financeiro, desde que solicitada por escrito no prazo de vigência do Contrato, com
justificativa escrita e previamente autorizada pela CONTRATANTE, na ocorrência dos motivos
previstos no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente autuados em processo.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As prorrogações de prazo obedecerão ao disposto no item 32 do
projeto básico.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE - O presente contrato entrará em vigor
na data de sua publicação, vigendo por 1.100 dias, cessando seus efeitos com o encerramento dos
prazos de garantia previstos no Projeto Básico.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços contratuais, nos casos previstos em lei, poderão ser
reajustados pelo Índice Nacional de Custo da Construção de Mercado (INCC-M), com exceção dos
serviços referentes à estrutura metálica, que poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Custo da
Construção por Estágios – coluna 51A. O reajuste poderá ser efetivado mediante solicitação da
CONTRATADA, somente podendo ser concedido pela Fiscalização a partir de 1 (um) ano, contado da
data de apresentação da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção
no período.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de o índice estabelecido para reajustamento vier a ser extinto ou
de qualquer forma não puder mais ser utilizado, adotar-se-á em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor e, na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA obriga-se a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
PARÁGRAFO QUARTO – O esquecimento da CONTRATADA quanto ao seu direito de exigir o reajuste
não será aceito como justificativa para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data
que legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês de aniversário deste contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução é de empreitada por preço
global, de acordo com os termos do edital e deste contrato.
CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E PAGAMENTO - Pela execução total dos serviços e obras descritos
na Cláusula 1ª deste contrato previstos na planilha de preços unitários, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância de R$.........(.............................), valor fixo e irreajustável, decorrente
da PROPOSTA FINANCEIRA, que é parte integrante deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços do presente contrato abrangem todas as despesas e custos
da CONTRATADA tanto os referentes aos impostos e taxas incidentes como quaisquer outras
despesas direta ou indiretamente relacionadas com o objetivo do contrato, inclusive lucros e serviços
de terceiros por ela subcontratados, se for o caso, bem como todos os materiais necessários,
supervisão, administração, equipamentos, ferramentas, fretes, transporte vertical e horizontal dos
materiais e equipamentos até o local dos serviços, carga e descarga de materiais, testes de
qualidade de materiais e serviços e tudo mais que for necessário à perfeita execução e completa
execução do objeto contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento dar-se-á em moeda corrente (Real), no prazo de 10
(dez) dias úteis, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado pela empresa vencedora,
e será efetuado mensalmente diante da medição das obras e dos serviços realizados conforme
etapas devidamente concluídas, observando-se os preços unitários, de acordo com a proposta
apresentada, desde que antes seja apresentada à fiscalização a correspondente fatura ou nota fiscal,
em duas vias, para ser devidamente atestada pela Comissão Fiscalizadora, que certificará o
recebimento e aceite de cada parcela realizada ou do objeto contratado, devendo ainda constar a
informação do número do processo (09.53.11.0084-35) e da conta corrente e demais dados
necessários ao repasse do valor a ser creditado ao fornecedor.
I - Os procedimentos de medição e pagamento obedecerão ao disposto no capítulo ‘XV DOS
PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO’ do projeto básico, bem como ao capítulo
22 do edital, ficando os pagamentos condicionados ao atendimento pela contratada do
quanto ali disposto.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas
pela Fiscalização da CONTRATANTE e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que
serão imediatamente devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de
adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO QUARTO – Caberá aos servidores que compõem a Fiscalização a competência para
atestar o serviço e a nota fiscal da CONTRATADA, de que trata o parágrafo segundo.
I – A Fiscalização deverá proceder ao ateste da fatura somente após a verificação dos serviços
efetivamente executados e eventuais ajustes que se façam necessários.
PARÁGRAFO QUINTO - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
reiniciando o prazo estabelecido no parágrafo segundo.
PARÁGRAFO SEXTO - O atraso no pagamento acarretará a incidência de encargos moratórios,
calculados entre a data final prevista para o pagamento e o dia de sua efetivação, correspondentes ao
valor do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) por dia de atraso, ou fração deste, aplicados “pro rata tempore”, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido para a mora.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, referente a qualquer etapa
da obra, isentará a Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicará
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeições e incorreções porventura não detectadas à época do ateste das notas ou
ainda pelo efeito retardado delas, surgido a posteriori.
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PARÁGRAFO OITAVO - Havendo qualquer outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa
na forma como apresentada, o pagamento poderá ser glosado, dependendo eventual pagamento
restante de diferença, se houver, após adoção pela CONTRATADA de providências das medidas
saneadoras necessárias para esse fim.
PARÁGRAFO NONO - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de
situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT),
apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o
pagamento não ficará retido, devendo, entretanto, a CONTRATADA apresentar, no prazo de máximo de
04 (quatro) dias úteis, novos documentos dentro do prazo de validade, sob pena de ser-lhe aplicada
sanção, após defesa, por inadimplemento parcial do contrato, decorrente de infração ao inciso XIII do
art. 55 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Quando da emissão da nota fiscal ou fatura correspondente, a
CONTRATADA deverá discriminar às retenções instituídas pelo art. 30 da Lei Federal n.º 10.883/2003
Referentes à CSSL, COFINS e PIS, bem como quanto às retenções para o IR – Imposto de Renda
prevista no Art. 647 do RIR – Regulamento do Imposto de Renda e ainda, quanto à retenção para a
Seguridade Social (INSS), de acordo com as instruções normativas INSS/DC nº s 69 e 71 DE 10/05/02
e Nº 80 de 27/08/02.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO DA DESPESA - Para atender
às despesas decorrentes do objeto a que se refere o presente contrato, a CONTRATANTE utilizará
recursos financeiros que estão assegurados em face de Acordo Administrativo celebrado entre a
Caixa Econômica Federal e o Tribunal, bem como consignado nos PPA’s seguintes.
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL – Para maior segurança da Administração
quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, inclusive indenização a terceiros e
liquidação de multas convencionais porventura aplicadas à Contratada por falhas a ela
associadas durante a execução da obra, a licitante vencedora deverá apresentar
obrigatoriamente GARANTIA no prazo máximo de 08 dias úteis após a assinatura do contrato
e antes do início dos serviços, no montante de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei n.º
8.666/93.
I – garantia deverá sr prestada e renovada em conformidade com o disposto no capítulo XXI DA
GARANTIA DA EXECUÇÃO contido no projeto básico.
II - A mora na apresentação da garantia mencionada no caput possibilitará ser imputada à
CONTRATADA a multa prevista no linha 77 da tabela de multas contidas noitem 152 do projeto
básico.
III - O percentual adotado como exigência de garantia foi determinado com base no §3º do art. 56 da
Lei 8.666/93, tendo em vista o volume de recursos financeiros envolvidos para a realização do
objeto, a magnitude e especificidade da obra, bem como as características físicas e ambientais
envolvidas.
IV - Em se tratando de caução em dinheiro, deverá ela ser recolhida junto à instituição financeira
oficial em conta remunerada específica, que somente poderá ser movimentada por ordem expressa
da CONTRATANTE.
V - Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a CONTRATADA deverá protocolizá-la
junto à Diretoria Geral da CONTRATANTE, localizada no 3º andar do edifício Presidente Médici, na
Rua Bela Vista do Cabral – Nazaré – Salvador-Ba.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a renovação da
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garantia prestada, quando couber.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia terá seu valor atualizado, sempre que necessário, nas
mesmas condições deste contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a complementar a diferença
que decorrer dessa atualização, até o limite mencionado no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A atualização da garantia dar-se-á por uma das modalidades previstas
no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93, cuja escolha quanto ao tipo caberá à CONTRATADA terá a
garantia validade mínima de 06 (seis) meses além do prazo contratual do empreendimento,
contados a partir da assinatura deste instrumento.
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia deverá também ser reforçada de acordo com as disposições
estabelecidas neste contrato, no caso de o recebimento definitivo ultrapassar o prazo de 90
(noventa) dias úteis da emissão do Termo de Recebimento Provisório, devendo ocorrer após a data
da emissão do competente Termo.
PARÁGRAFO QUINTO – A garantia prestada somente será liberada ou restituída após a emissão
do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, condicionado à perfeita execução das obras.
I - A garantia, quando prestada em dinheiro, ao ser liberada ou restituída, o será devidamente
atualizada monetariamente.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia poderá ser utilizado para ressarcimento da
CONTRATANTE e para responder pelos dos valores de eventuais multas que venham a ser
aplicadas à contratada ou pagamento de quaisquer obrigações, inclusive indenização devida ao
CONTRATANTE ou a terceiros, obrigando-se, a CONTRATADA, neste caso, a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, a contar da data em que for notificado
pela CONTRATANTE.
I - Não será aceito, sob hipótese alguma, garantia que vede a possibilidade de que ela responda por
eventuais multas que venham a ser aplicadas à CONTRATADA, bem como pelo pagamento de
quaisquer obrigações, inclusive indenização a terceiros.
PARÁGRAFO SÉTIMO – No caso de a multa ser de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda dela, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO - O acompanhamento e a
fiscalização da execução técnica do objeto deste contrato serão efetuados por comissão
especialmente designada para esse fim pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O acompanhamento e a fiscalização da execução técnica do Projeto
(objeto) deste contrato serão efetuados em conformidade com o previsto no capítulo ‘XVII DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO’, constante do projeto básico.
PARÁGRAFO SEGUNDO – É permitida a participação de terceiros para assistir subsidiar a
mencionada comissão com informações relativas a essa atribuição, observando as diretrizes deste
contrato e dos documentos que o integram.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aceitação pela Fiscalização de qualquer material ou serviço não
eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura
existente, respeitando-se os prazos de garantia.
PARÁGRAFO QUARTO – Os casos omissos deverão ser objeto de prévia aprovação pela
Fiscalização.
PARÁGRAFO QUINTO – As recomendações presentes no Projeto Básico poderão ser completadas

127

por instruções particulares para cada caso emanadas da Fiscalização.
PARÁGRAFO SEXTO – A aprovação por parte da Fiscalização dos detalhes de projeto fornecidos
pela CONTRATADA não a desobrigara de sua plena responsabilidade com relação à boa execução
dos serviços e à entrega deles completos, sem falhas ou omissões que venham prejudicar a
qualidade exigida dos serviços ou o desenvolvimento dos demais trabalhos.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exonera a
CONTRATADA de sua integral responsabilidade pela execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA - ENCARGOS DA CONTRATANTE - Obriga-se a CONTRATANTE:
162.Emitir a Ordem de Serviço para a realização dos serviços do objeto deste contrato, que possui,
como condição necessária a apresentação da RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE e
demais solicitações constantes nos itens, 43, 44 e 47 do projeto básico.
163.Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das
especificações dos serviços e obras a executar.
164.Notificar por escrito a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
porventura verificados na execução do contrato.
165.Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s)
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após autorização do
Ordenador de Despesa.
166.Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o objeto do
contrato.
167.Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na Imprensa
Oficial, condição indispensável para sua eficácia.
168.Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato
às instalações onde os mesmos serão executados.
169.Designar Comissão de Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e
acompanhar o atendimento às exigências estabelecidas no contrato.
170.Acompanhar e fiscalizar por intermédio da Comissão de Fiscalização designada o cumprimento
do objeto do contrato.
171.Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato.
172.Exigir da CONTRATADA, o cumprimento de todas as suas obrigações decorrentes deste
contrato e seus documentos constitutivos, principalmente do projeto básico, aplicando as
penalidades cabíveis em caso de seu desatendimento.
173.Efetuar, nos prazos estabelecidos neste Contrato, quando a origem dos recursos for
proveniente da CONTRATANTE, os pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA com
base nos serviços executados e medidos pela Fiscalização.
174.Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na IN 01/2010, da SLTI/MPOG,
naquilo que for compatível com a natureza do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ENCARGOS DA CONTRATADA - Sem prejuízo de outros
encargos, previstos no edital de licitação ou decorrentes da lei, do Projeto Básico e deste Contrato,
constituem obrigações específicas da CONTRATADA:
1. Executar com perfeição técnica o objeto, obedecendo a todos os elementos dispostos nos
projetos, podendo propor, tempestivamente, os ajustes que jugar necessários para a perfeição
técnica da obra. Garantir a perfeita execução dos serviços e obras contratados de acordo com a
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melhor técnica aplicável, projetos, especificações, normas técnicas e demais instruções emanadas
da Fiscalização e que, quando concluídos, deverão estar isentos de qualquer defeito, ficando a
CONTRATADA obrigada a refazer os serviços e obras incorretos e a reparar, exclusivamente às
suas custas e dentro dos prazos determinados pela CONTRATANTE, os defeitos, erros, omissões e
quaisquer outras irregularidades verificadas pela fiscalização, dentro dos limites razoáveis, a partir
do recebimento do objeto contratado, não lhe cabendo quaisquer alegações de desconhecimento ou
omissões em orçamento.
2. Observar fielmente todas as disposições contidas no edital de licitação e seus anexos, sobretudo
o projeto básico, cadernos de encargos, memoriais descritivos, proposta de preços com todos os
seus documentos constitutivos elencados no item 8.7.1 do edital. Observar, ainda, todas as normas
técnicas pertinentes, estejam ou não elencadas no projeto básico, cadernos de encargos, memorias
descritivos ou demais projetos, bem como cumprir toda a normatização aplicável aos serviços a
serem executados, sobretudo as ambientais e urbanísticas.
2.1. Especial atenção deve ser dada ao cumprimento de todas as obrigações constantes do
projeto básico, estejam ou não transcritas neste contrato.
3. Responsabilizar-se inteiramente por quaisquer acidentes no trabalho ou danos materiais ocorridos
durante a execução dos serviços.
4. Apresentar garantia de execução em conformidade com as disposições deste contrato.
5. Disponibilizar vagas de trabalho destinadas ao atendimento dos programas de integração social,
em conformidade com o disposto no item 92 do projeto básico.
6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE.
7. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que a CONTRATANTE for compelida a
responder, no caso de o serviço prestado por força deste Contrato violar direitos de terceiros.
8. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados ou prepostos, por todas as despesas
decorrentes da execução deste Contrato, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos,
emolumentos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte, e outras já existentes ou
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.
9. Apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente instrumento,
seguro de responsabilidade civil.
10. Empregar materiais que obedeçam às normas da ABNT, às normas dos fabricantes de materiais
e de equipamentos, e na falta de normatização nacional, deverão ser adotadas as normas técnicas
de origem estrangeira que melhor se adequarem às necessidades técnicas da obra, submetendo-se
previamente à apreciação da Fiscalização.
11. Atender às Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE-,
quanto à Segurança e Medicina do Trabalho.
12. Aderir 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 de 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 CSJT.
13. Aderir 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.
14. Capacitar todos os seus empregados em saúde e segurança do trabalho, dentro da jornada de
trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com ênfase na prevenção de
acidentes, conforme Resolução nº 98, de 20 de abril de 2012, do CSJT.
15. Cumprir todas as obrigações pertinentes à área de planejamento da obra, contidas no tópico X DO
PLANEJAMENTO do Projeto Básico.
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16. Apresentar, em até 20 dias do recebimento da ordem de serviço, o PCPE (Plano de Controle de
Processos Erosivos) e PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) da obra,
acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT),
independentemente da quantidade de operários na obra.
16.1. Os referidos planos deverão estar adequados ao empreendimento objeto deste contrato, com
suas etapas definidas no RPI (tópico X) e processos construtivos associados a estas.
16.2. No que tange o PCPE (Plano de Controle de Processos Erosivos), deverão ser apresentados,
trimestralmente, Relatórios Ambientais indicando as medidas adotadas no trimestre, conforme
condicionantes da licença ambiental do empreendimento. Tais relatórios devem guardar
coerência com o PCPE apresentado inicalmente. Bem como, serem protocolizados, pela
Contratada, junto ao Órgão ambiental competente, enviando-os à fiscalização da obra,
acompanhados pelo comprovante da entrega ao aludido Órgão.
16.3. O PGRCC deverá estar de acordo com a Resolução 307/2002 do CONAMA. Para fins de
fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deverá comprovar que todos os
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
16.4. As cópias do PCPE e PGRCC deverão ser entregues ao Órgão ambiental competente, nos
termos da licença ambiental do empreendimento e legislação ambiental, enviando-os à
fiscalização da obra, acompanhados pelo comprovante da entrega ao aludido Órgão
17. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei nº 12.305/10 que Instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas aquisições e contratações
governamentais, para produtos reciclados e recicláveis, e bens, serviços e obras que considerem
critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.
18. Atender, no que couber, o quanto solicitado no Guia Prático para inclusão de critérios de
sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho, aprovado pela
Resolução CSJT nº103/2012.
19. Entregar relatórios de controle tecnológico mensais, contendo todas as informações e laudos,
devidamente assinados pelos profissionais responsáveis.
19.1. Deverão ser apresentadas as ART´s dos profissionais responsáveis pelos controles
tecnológicos de sua competência.
19.2. Deverão ser realizados controles tecnológicos para todos os elementos estruturais em concreto
estrutural, provas de carga das estacas, estrutura metálica, inspeção de solda, espessura das
camadas do sistema de proteção contra corrosão (indicando as espessuras das camadas –
primer e acabamento), etc.
19.3. Os laudos devem apresentar condições de rastreabilidade, indicando a que elemento/etapa e
prédio a que se referem: ex.: Laudo 1. Provada de carga das estacas raízes do edifício
administrativo 3 – estacas EF8, EJ14 e EC54.
20. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar
em todos os níveis de trabalho para execução das obras e serviços, correndo por sua conta exclusiva
todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária, acidentes do trabalho e seguros,
bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais que lhe venham a ser imputadas, inclusive
em relação a terceiros, decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus prepostos.
20.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, não transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato
21. Manter no local da obra em regime de dedicação exclusiva e em período integral os membros da
equipe mínima de que trata o item XII – DA EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE DA OBRA, do Projeto
Básico, devidamente credenciados para receberem, como representantes da Contratada, ordens de
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execução, darem andamento às providências nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais
necessário à boa execução dos trabalhos objeto deste contrato.
21.1. Os referidos profissionais somente poderão ser substituídos por outros de experiência e
qualificação técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia autorização escrita da
CONTRATANTE.
22. Reforçar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiência dos mesmos para permitir a
execução dos serviços dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de reajuste ou reequilíbrio de
preços pela Contratada por força dessa situação.
23. Encaminhar à Fiscalização do TRT5 listagem contendo nome completo, número do documento de
identidade e profissão/função dos seus empregados locados na obra, providenciando de pronto suas
atualizações, sempre que solicitado.
24. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes à data e horário de recebimento da
notificação o preposto, mestre, operário ou qualquer outro do seu quadro de pessoal, ainda que
pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanência no serviço seja julgada desabonadora ou
inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace, dificulte ou impeça a atuação da fiscalização do
CONTRATANTE, providenciando sua substituição em até 48 (quarenta e oito) horas após ser notificado.
24.1. O disposto neste inciso não poderá, em hipótese nenhuma, servir como justificativa para
eventuais atrasos na execução dos serviços.
25. Providenciar a colocação em tempo hábil, a critério da CONTRATANTE, de todos os materiais e
equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras dentro da programação prevista. A
Contratada deverá fornecê-los, além de todos os materiais, mão de obra especificada, supervisão,
administração, equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de
materiais, testes de qualidade de materiais e serviços e tudo o mais que for necessário para a perfeita
execução e completo acabamento da Obra.
26. Implantar um diário de obras eletrônico para a obra. Que deverá ser mantido permanentemente em
perfeito funcionamento, e onde serão anotadas, diariamente, as ordens, observações e informações da
FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA. O diário de obras eletrônico deverá ser aberto oficialmente na
data da ordem de serviço, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data.
Permitindo o acesso remoto pela Fiscalização, das instalações do TRT 5ª Região em Salvador.
26.1. O referido diário deverá conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como o
número do Contrato com a data do início das obras, e deverá ser preenchido diariamente
contendo as informações sobre o andamento da obra, a indicação de quais serviços estão sendo
executados, a quantificação do pessoal que está trabalhando na obra (efetivo real e efetivo
previsto), além de outras informações gerais.
26.2. Caberá ao Responsável Técnico, Coordenador de Obras ou Engenheiro/arquiteto Residente da
Contratada o seu preenchimento. Imprimindo e assinando, três vias, dando ciência e
disponibilizando-as à Fiscalização, que as assinará, retendo duas vias, para seu controle e
arquivo, ao fim de cada jornada de trabalho.
26.3. No diário de obras eletrônico deverão ser registradas pelo gerente da CONTRATADA ou pela
FISCALIZAÇÃO:
26.3.1. As decisões de reuniões de planejamento/programação periódicas.
26.3.2. As tarefas e serviços a serem executados.
26.3.3. Os fatos importantes quanto à chegada de material, aumento do efetivo, etc.
26.3.4. Liberação de serviços.
26.3.5. Acidentes e assuntos de segurança.
26.3.6. Atrasos e providências para manter o prazo previsto para o término do serviço.
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26.3.7. Os serviços previstos que não foram executados, explicando os motivos e propondo
providências para solucionar o problema.
26.3.8. Documentos recebidos ou não recebidos, providenciados ou não providenciados.
26.3.9. Pleitos: serviços adicionais complementares ou extras que gerem aditivos contratuais de
prazo e preço.
26.3.10. Outros fatos relevantes, bem como demais solicitações contidas no Projeto Básico.
27. Providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de Bombeiros,
Coelba, Embasa, Prefeitura Municipal, Órgãos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc.
28. Garantir durante a execução das obras e serviços a segurança das mesmas, de todo o pessoal
envolvido e a proteção dos serviços executados até a efetiva entrega à CONTRATANTE.
29. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza da obra,
providenciando o transporte periódico dos mesmos para local apropriado e autorizado pelo Poder
Público.
30. Proceder, no final da obra, à recomposição do terreno, demolição das construções do canteiro,
limpeza e remoção de todo o material indesejável.
31. Quantificar, para fins de pagamento das medições mensais, apenas os serviços totalmente
executados, observado o quanto disposto no item XV DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO do projeto básico.
32. Manter e conservar a obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento
definitivo.
33. Manter nas dependências do canteiro, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, equipe
técnica objetivando a solução das imperfeições verificadas pela Fiscalização do Contratante.
34. Providenciar a limpeza das áreas internas e externas a todos os prédios e entre eles, inclusive todos
os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue completamente em condições de
uso.
35. Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadas e
aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar após relatório de verificação e vistoria feitos pela
Fiscalização do Contratante todas as correções necessárias à solução das irregularidades apontadas.
36. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por um único
fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possível, evitando possíveis incompatibilidades e
objetivando a padronização de toda a obra, racionalizando especificações e contribuindo para facilitar a
aquisição futura de sobressalentes para realização das manutenções preventiva e corretiva dos 08
(oito) prédios integrantes do Complexo da Sede do TRT5.
37. Garantir a segurança, confiabilidade e continuidade operacional de todos os equipamentos e
ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste excessivo) que possa
originar condições de trabalho inseguras, atrasos ou paralisação das obras. Nos casos de falhas
imprevistas ou más condições de funcionamento, substituir em tempo hábil os equipamentos
defeituosos, bem como suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que ofereçam riscos
à segurança física dos profissionais envolvidos.
38. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra após o término de sua utilização prevista no
plano de trabalho ou quando houver autorização escrita da CONTRATANTE.
39. Aceitar as alterações de projeto que acarretem modificações dos tipos de serviços ou acréscimos e
redução nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais.
40. Adotar todas as medidas de segurança patrimonial necessárias ao bom andamento dos serviços,
inclusive a preservação dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral.
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41. Responder por todas as obrigações fiscais ligadas direta ou indiretamente à execução das obras e
serviços, bem como às obrigações previdenciárias e trabalhistas, de acordo com o art. 71 da Lei
8.666/93.
42. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART", na forma do
disposto na legislação específica, com a indicação do(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) e
do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da supervisão direta dos serviços – Equipe Técnica
Residente, nos termos e prazos definidos no Projeto Básico.
43. Manter os documentos de habilitação atualizados durante o curso da execução dos serviços,
particularmente no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica e operativa, atendendo às
condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação, sob pena de aplicação de
multa, nos termos do item 12 da tabela 2 deste Projeto Básico, até a regularização da situação, sem
quaisquer ônus para o TRT.
44. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização junto às suas subcontratadas no que tange ao
cumprimento de suas obrigações trabalhistas relativas ao pessoal empregado na obra, em especial
quanto ao pagamento de salários, férias, 13º e recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS.
45. Responsabilizar-se pela solidez e segurança da obra, nos termos do Código Civil.
46. Providenciar a Matrícula da execução dos serviços do Cadastro Específico do Instituto Nacional de
Previdência Social – INSS (matrícula CEI).
47. Utilizar na execução dos serviços objeto deste contrato profissionais treinados e devidamente
habilitados, observadas as exigências editalícias.
48. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os serviços sejam executados no
prazo e nas condições previstas neste contrato.
49. Submeter à prévia aprovação da Fiscalização do Contratante as amostras dos materiais a serem
utilizados, sempre que solicitado. Depois de autenticadas pela Fiscalização e pela Contratada, as
amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas
dependências da fiscalização, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita
correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
50. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade, corretamente armazenados
conforme orientação dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou possíveis extravios dos
mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuízo decorrente da inobservância de tal exigência.
50.1. Eventual emprego de material equivalente deverá ser solicitado por escrito à Fiscalização do
Contratante para manifestação expressa, acompanhado de todos os elementos técnicos
necessários à sua análise (amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais,
componentes, sistema e tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios
especializados ou certificações – essa lista é meramente exemplificativa; a determinação dos
documentos necessários a essa comprovação caberá à Fiscalização). O mesmo procedimento
deverá ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que obriguem mudança de
material especificado.
51. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de acordo com as
especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e
movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros de execução dos
serviços, assim como o processo de sua utilização.
51.1. Os serviços deverão ser executados com excelente acabamento e padrão de qualidade, de
acordo com as especificações e normas técnicas, responsabilizando-se inteiramente pela
qualidade, resistência, estanqueidade e estabilidade de todos os serviços executados.
52. Não alocar para os postos de trabalho, inclusive para a função de preposto, profissionais que
se enquadrem em alguma das seguintes condições em relação aos ocupantes de cargos de
chefia, direção e assessoramento, ou de membros e servidores vinculados ao Contratante, quais
sejam: cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
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terceiro grau, inclusive (Art. 3º da Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
redação dada pela Resolução 09/2005).
53. Responsabilizar-se pelos danos causados às vias ou logradouros públicos decorrentes de sua culpa
ou dolo durante a execução dos serviços.
54. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em
inspeção feita pela Fiscalização do TRT5, procedendo à sua imediata substituição, bem como
equipamentos que atentem contra a Segurança no Trabalho.
54.1. Todo o material fornecido e empregado deverá ser de primeira qualidade e novo, para
primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilização de materiais de demolição ou reaproveitamento,
cabendo à Fiscalização impugnar quaisquer materiais e/ou serviços que não satisfaçam às
condições contratuais.
54.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execução do especificado, deverá
a Contratada apresentar as justificativas e opções para análise e aprovação da Fiscalização. A
não observância do acima exposto poderá acarretar a retirada do material e/ou a demolição de
um serviço já executado, sem ônus para o Tribunal.
55. Obedecer, na execução dos serviços, às normas em vigor da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas, em especial a NBR 8800/86 – Projeto e Execução de Estruturas Metálicas e
observará, no que couber, as recomendações da AISI – American Iron and Steel Institute e AISC –
American Institute of Steel Construction, bem como as exigências das Concessionárias de Serviços
Públicos, além da legislação vigente aplicável Municipal, Estadual e Federal.
56. Elaborar os projetos de detalhamento necessários à execução das estacas raiz e metálica do
empreendimento, bem como tudo o quanto necessário ao seu detalhamento. Esses projetos serão
elaborados a partir das cargas fornecidas nos projetos estruturais de cada um dos prédios que formam
o Complexo da Sede do TRT5.
56.1. Todas as despesas associadas a estes projetos devem estar contempladas na proposta de
preço das licitantes, não podendo, assim, ser objeto de solicitações de aditivos de preço, durante
a execução do contrato.
57. Indicar o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto, deverá providenciar as autorizações
pertinentes emitidas pelos órgãos competentes (Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte
desses materiais.
58. Promover a anotação do Contrato no CREA/BA (Lei 6.496/77, Art. 1º) ou CAU, juntamente com o
registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto da licitação conforme Resolução nº 1.025 de
30/10/2009. Serão, também de responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas ao registro
do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA ou CAU/BA, cuja
comprovação deverá ser feita quando da apresentação da primeira fatura.
59. Responsabilizar-se, dentre outras atividades, pelos seguintes serviços específicos:
59.1. Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas, veículos, equipamentos e
instalações fixas e móveis necessários à implantação das obras e fornecimentos previstos.
59.2. Implantação do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de serviço,
compreendendo todas as instalações fixas e móveis e edificações necessárias, inclusive
escritórios para abrigar as equipes de Fiscalização, inclusive controle de acesso de pessoas e
veículos de carga e descarga.
59.2.1. Para tanto, deverá adotar critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos
sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte.
59.3. Serviços gerais de operação e manutenção dos canteiros de obras e canteiros auxiliares nas
diversas frentes de serviço, aí incluídos os escritórios da Fiscalização, inclusive asseio diário.
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59.4. Serviços de desmobilização geral dos canteiros de obras e instalações fixas e móveis utilizadas
durante a execução dos serviços.
60. Providenciar para que todas as instalações elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos
escritórios de campo, tenham projeto que oriente sua execução elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Cópia do projeto e da ART deverão
ser fornecidos à Fiscalização. A Contratada também deverá fornecer ART pela execução das
instalações provisórias emitida em nome do profissional habilitado responsável pelas mesmas. Os
projetos deverão ser elaborados e executados pela Contratada atendendo todas as prescrições das
normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos de segurança prescritos pela NR10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a segurança de tais instalações durante todo o
período em que as mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutenção
relativas às mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigências deverão estar contempladas
na proposta de preços apresentada na licitação, não cabendo quaisquer pleitos posteriores.
61. Alocar as equipes da Contratada e eventuais subcontratadas no canteiro de obras atuando em
caráter de dedicação plena, responsáveis por todas as ações executivas para a execução do objeto.
62. Executar as obras civis e os serviços de montagem previstos estritamente em conformidade com as
especificações técnicas de materiais e serviços fornecidas pelo TRT5, parte integrante do Projeto
Básico e, complementarmente, pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de
inexistência ou omissão das normas brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja
signatário (a exemplo de normas do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.).
63. Responsabilizar-se pelo armazenamento de materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela
CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverão ser consideradas e
incluídas nos preços unitários dos serviços contratados.
64. Reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada, julgada danificada
ou perdida por danos decorrentes de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de
subcontratadas, de maneira a readquirir suas condições anteriores.
65. Esmerar-se na identificação de quaisquer construções, obras ou benfeitorias localizadas nas
redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas por suas operações, em especial às partes
prontas referentes ao Edifício Administrativo 04 do Complexo da Sede do TRT5 que se encontra em
fase de construção, sendo responsável pelos danos a essas construções, obras ou benfeitorias.
66. Responsabilizar-se pelo pagamento de de todas as despesas necessárias à consecução do objeto,
a exemplo daquelas referentes a consumo de água, energia e telefone; materiais de escritório;
transporte de pessoal; despachantes; transporte de materiais, ferramentas e equipamentos; cópias e
plotagens dos projetos; estadias e alimentação de pessoal; carga e transporte manual; carga e
transporte mecanizado; instalação de proteções e andaimes, atendendo as prescrições da NR 18; carga
e transporte mecanizado de entulho, de acordo com as normas de segurança do trabalho. Esses custos
devem ser incluídos na sua proposta de preços, compondo custos diretos com Administração Local,
devidamente discriminadas no orçamento da obra.
67. Obter todas as licenças - exceto a Licença Ambiental e o Alvará de Construção, que são de
responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e condição necessária para
fornecimento de Ordem de Serviço - e franquias necessárias à execução dos serviços, arcando com o
ônus dessa obrigação; pagar os emolumentos previstos em lei e observar todas as leis, regulamentos e
posturas referentes à obra e à segurança pública, emissão do “Habite-se” e outras despesas
concernentes à execução da obra.
68. Observar e cumprir leis, regulamentos e todas as normas jurídicas aplicáveis, ou quaisquer
formalidades e ainda ao pagamento, às suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas
autoridades.
69. Responsabilizar-se por todos os serviços inerentes à operação, manutenção e segurança do
canteiro, bem como a vigilância destas instalações, a organização e manutenção do esquema de
prevenção de incêndio, estando entendido que os custos relativos a estes serviços estão inseridos nos
preços apresentados.

135

70. Responsabilizar-se pelo estudo e execução de todas as instalações do canteiro necessárias a
execução dos serviços contratados, correndo por sua conta todas as despesas necessárias.
71. Organizar e gerir as cantinas ou refeitórios, a administração interior do canteiro, bem como realizar e
fiscalizar o serviço dos alojamentos.
72. Conduzir os trabalhos de modo que as comunicações, o escoamento de águas e condições
sanitárias sejam assegurados permanentemente.
72.1. Correrão por sua conta os serviços necessários a este fim.
72.2. Deverá ser previsto, pela CONTRATADA, ponto de água potável ou outro meio para todo o
pessoal da obra.
73. Responsabilizar-se pela organização e boa ordem dos trabalhos, obrigando-se a observar todas as
prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de greve ou ameaça de greve, caberá a
CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem e
proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.
74. Responsabilizar-se pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais
obrigações decorrentes da legislação vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro.
75. Prestar à CONTRATANTE toda a assistência técnica e administrativa necessária para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos, garantindo a perfeita execução e completo acabamento dos
serviços contratados.
76. Realizar a execução, em campo, em fábrica ou em laboratório, de todos os testes, provas e ensaios
dos materiais e componentes a serem empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e
em determinados casos, segundo as normas previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
76.1. A CONTRATADA poderá instalar seu laboratório no Canteiro de obras ou contratar laboratório
idôneo para proceder aos ensaios, testes ou provas necessários.
76.2. A Contratada será responsável pelos custos de realização dos referidos testes, provas ou
ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fábrica, devendo estar previstos esses
custos em sua proposta, que deverá contemplar ainda despesas com transporte e hospedagem
para que a Fiscalização do Contratante acompanhe sua realização, nos casos em que seja
necessário.
76.3. Equipamentos montados especialmente para atender ao projeto, tais como quadros de força e
comando de bombas, sistemas de automação da subestação, automação predial, controle da
central de ar condicionado, etc. (rol meramente exemplificativo) deverão ser obrigatoriamente
submetidos a Testes de Aceitação em Fábrica – TAF, testemunhados pela Fiscalização,
previamente à sua entrega no canteiro de obras. A realização de tais testes não exime a
Contratada da realização dos Testes de Aceitação em Campo – TAC, que deverão ser
conduzidos após a montagem dos mesmos nos seus locais de utilização e sua integração com as
instalações das quais fazem parte.
76.4. Tanto os Testes de Aceitação em Fábrica quanto os Testes de Aceitação em Campo deverão
ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada, que deverão
ser fornecidos à Fiscalização para conhecimento e análise com antecedência mínima de 15
(quinze) dias à sua realização.
76.5. Sempre que os testes de aceitação em Fábrica forem executados fora do município de
Salvador, todas as despesas com passagens e hospedagem para a equipe de Fiscalização do
TRT5 correrão por conta da Contratada.
77. Responsabilizar-se por todas as obrigações sociais, fiscais, comerciais, previdenciárias, trabalhistas,
tributárias, securitárias, civis e criminais que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços
objeto deste contrato não transferindo ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, que
também não poderá onerar o contrato.
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78. Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de aplicação das
sanções contratuais cabíveis, inclusive, a critério do Contratante, a rescisão unilateral do Contrato.
79. Não utilizar o nome do Contratante ou a sua qualidade de Contratada em quaisquer atividades de
divulgação profissional, tais como cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de
aplicação das sanções contratuais cabíveis, inclusive, a critério do Contratante, a rescisão unilateral do
Contrato.
80. Obter às suas custas todas as licenças e franquias necessárias, exceto a Licença Ambiental e o
Alvará de Construção, pagando os emolumentos previstos por lei e observando todas as leis,
regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública. É obrigada também ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.
81. Responsabilizar-se por todas as despesas provenientes de ligações provisórias e do consumo de
água, luz e telefone utilizados durante a obra, bem como da vigilância e segurança da obra. Eventuais
despesas adicionais relacionadas a taxas relativas às ligações definitivas de serviços públicos
(abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica) correrão à conta do CONTRATANTE.
82. Manter no Canteiro de Obras cópias, em bom estado, das ART´s dos responsáveis técnicos e dos
projetos completos e caderno de especificações técnicas, para o registro de modificações que venham
a ocorrer no desenvolver dos serviços, bem como para consulta regular por parte da FISCALIZAÇÃO.
83. Proporcionar instalações seguras para abrigar a Fiscalização do TRT5 desde o início da obra.
Enquanto não estiver definida a organização do canteiro de obras ou durante quaisquer
remanejamentos porventura necessários das instalações definitivas, deverá providenciar instalações
provisórias para abrigar a Fiscalização do Contratante no local dos serviços.
84. Providenciar para que os despejos das pias e dos sanitários, se possível, sejam lançados no sistema
de esgotos existente. Caso contrário, deverão ser instaladas fossas sépticas com efluentes escoando
para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
85. Providenciar para que a água para as instalações do canteiro tenha alimentação a partir da rede
existente, ou por caixas de água prediais ou por meio de carro-tanque, às expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da água, não autorizar a sua utilização.
86. Manter, durante a obra, todo o canteiro e áreas de serviço limpos e ordenados. Antes da entrega do
objeto deverá ser feita a limpeza geral, devendo a área ficar livre de qualquer material, assim como
demolidas todas as instalações provisórias do canteiro.
87. Apresentar para análise do CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do
contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, os seguintes documentos:
87.1. Identificação da área para construção de canteiro de obras, com apresentação de projeto com
“lay-out” das instalações e edificações previstas da CONTRATADA, para conhecimento e
aprovação pela CONTRATANTE. Esta área deverá dispor de estrutura adequada de
funcionamento (instalações elétricas, hidro-sanitárias, pluvial/drenagem, segurança, higiene, etc.)
em total atendimento às boas práticas de construção, normas da ABNT e outras NR´s
pertinentes.
87.2. Identificação de uma área de 150 m² (cento e cinqüenta metros quadrados) destinada às
instalações da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, bem como dos prepostos das equipes
técnicas supervisoras das obras, auxiliares da CONTRATANTE. Esta área deverá dispor de
estrutura adequada de funcionamento (instalações elétricas, hidro-sanitárias, pluvial/drenagem,
refrigeração, móveis para escritório, etc.) em total atendimento às boas práticas de construção,
normas da ABNT e outras NR´s pertinentes. Deverá, ainda, ser construída em alvenaria de tijolos
cerâmicos, devidamente rebocados e pintados, piso cimentado (acabamento liso), forro de gesso,
pisos e paredes em cerâmica nas áreas molhadas, chuveiros elétricos, etc. Caberá à
CONTRATADA promover eventuais reparos que se fizerem necessários nas instalações físicas
do escritório da FISCALIZAÇÃO, sempre que solicitado. Deverá ser realizada uma limpeza diária
com produtos adequados, de forma que se tenha durante todo tempo essas instalações em
condições salubres e higienizadas, enfim, tudo quanto necessário para dar condições para que a
FISCALIZAÇÃO desenvolva suas atividades em tempo integral, como demanda um projeto desta
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magnitude e natureza. Todos esses custos deverão estar previamente contemplados na proposta
global apresentada pela CONTRATADA.
87.3. Plano de trabalho detalhado completo para os serviços propostos e respectivas metodologias e
seqüência de execução dos serviços, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou
gráficos elucidativos de todas as fases de implantação/execução, respeitando os prazos parciais
e final para execução das obras.
88. Cumprir todas as demais determinações/obrigações e orientações constantes no Anexo I do
Edital (Projeto Básico), que faz parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição.
89. Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na IN 01/2010, da SLTI/MPOG,
naquilo que for compatível com a natureza do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA não poderá subempreitar os serviços contratados
no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, de acordo com as orientações desta
cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO - É terminantemente vedada a subcontratação das parcelas
correspondentes à execução da estrutura metálica do empreendimento, conforme itens 03.01, 03.01
da Planilha Orientativa elaborada pela CONTRATANTE, tendo em vista corresponder esse item, de
forma isolada, a aproximadamente 40% dos serviços contratados e ser parcela de maior relevância
e de valor significativo da obra.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A permissão de subcontratação parcial de outros serviços descritos no
Projeto Básico, integrante deste contrato, somente poderá ocorrer obedecendo ao disposto no
capítulo XIII DA SUBCONTRATAÇÃO, contido no projeto básico.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Pela inexecução total ou
parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes penalidades:
a) advertência por escrito;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a CONTRATANTE por
um período não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93;
e) rescisão contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula supra poderão
ser aplicadas à CONTRATADA que, em razão dos compromissos assumidos:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de
atos ilícitos praticados.
d) incidirem nas previsões dos itens 157 ou 158 do projeto básico.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação das sanções reger-se-á pelo disposto no capítulo XXV DAS
SANÇÕES, constante do projeto básico.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica assegurado à CONTRATADA o direito de defesa, dentro dos
prazos fixados no parágrafo 2º do artigo 87 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções administrativas definitivamente aplicadas serão inscritas no
SICAF.
PARÁGRAFO QUINTO - A rescisão contratual poderá ocorrer em conformidade com as disposições
do item 147 do projeto básico.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS MULTAS - Em conformidade com os arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93, a Contratada estará sujeita àpenalidade de multa, podendo o valor da multa ser abatido
dos pagamentos aos quais fizer jus, descontado da garantia de execução ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação da multa reger-se-á, além das prescrições genéricas
contidas na cláusula décima terceira deste contrato, pelos dispositivos dos itens 151 a 156 do
projeto básico. Observar-se-á, ainda, as prescrições dos itens 159 a 161 do projeto básico.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas a que alude o subitem anterior não impedem que a
Administração rescinda o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a
prévia defesa, sem que assista à contratada o direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DA OBRA E DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA –
De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e art. 12 da Lei
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Contratada garantirá toda a obra pelo prazo
irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de Recebimento Definitivo,
prazo no qual se compromete a reparar todos os vícios constatados pelo TRT 5ª Região.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – a garantia da obra e dos equipamentos deverá obedecer quanto
disposto no capítulo XX DA GARANTIA DA OBRA, constante do projeto básico.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além de cumprir os requisitos de garantia, a contratada deverá
apresentar toda a documentação técnica constante do capítulo XX DA GARANTIA DA OBRA do
projeto básico.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O atendimento do quanto disposto nesta cláusula é condição sem a
qual não se procederá o recebimento provisório e definitivo da obra.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONCORDÂNCIA COM OS PROJETOS – nos termos do inciso III,
§ 6º do art. 102 da Lei nº 12.708/2012, a assinatura deste contrato importa concordância da
CONTRATADA com a adequação do projeto básico e seus anexos, sendo que 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 deste contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite
do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS – Vigem ainda para o presente contrato as
seguintes cláusulas orientativas como disposições gerais:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica vedada a manutenção, o aditamento ou a prorrogação deste
contrato no caso de a CONTRATADA vir a empregar trabalhadores 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, conforme disposição do art. 1º da Resolução nº 9/05, do Conselho Nacional de
Justiça.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA somente poderá sub-empreitar os serviços
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contratados nos termos da cláusula décima segunda deste instrumento, mantida sempre a sua
inteira e direta responsabilidade perante a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE poderá alterar, em percentuais previstos na Lei
nº 8.666/93, modificada pela Lei nº 9.648/98, os quantitativos dos serviços e obra previstos no Edital
da Licitação, mantidos sempre, os preços unitários e demais condições da proposta da
CONTRATADA, mediante termo aditivo a este contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - Quaisquer outras modificações das condições contratuais, afora as
expressamente ressalvadas neste instrumento, serão formalizados, mediante o correspondente
Termo de Aditamento, devidamente justificado.
PARÁGRAFO QUINTO - Em eventuais casos de aditamento que modifiquem a planilha
orçamentária, a formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, mantendo-se, em qualquer aditivo
contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela CONTRATANTE e o
valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme
disposto nos artigos 14 e 15 do decreto 7.983/2013.
PARÁGRAFO SEXTO – Não poderá ser deduzida em favor da CONTRATADA a diferença
percentual entre o valor global deste contrato e o preço global de referência, em decorrência de
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, conforme previsão contida no art. 14 do
Decreto nº 7.983/2013.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Este Contrato poderá ser rescindido, a critério da CONTRATANTE
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e sem que assista à
CONTRATADA direito a qualquer ressarcimento ou indenização, nos seguintes casos, previstos nos
incisos I a XII e XVII e XVIII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO OITAVO - Rescindido o Contrato nos casos indicados acima, a CONTRATANTE
imitir-se-á na posse imediata dos serviços e obras executados e entregará a sua conclusão a quem
bem entender, independentemente de qualquer consulta à CONTRATADA, que responderá, na
forma legal e contratual, pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa a rescisão.
PARÁGRAFO NONO - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, demais regulamentos e normas
administrativas federais e leis diversas, independentemente de suas transcrições.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O anexo I deste contrato constitui o cronograma físico-financeiro de
referência, apto a orientar a elaboração dos cronogramas decorrentes tratados no capítulo X
PLANEJAMENTO do projeto básico.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO - O Foro para dirimir as questões decorrentes do presente
contrato é a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, na Cidade de Salvador.
E, por estarem de pleno acordo com todas as cláusulas estipuladas, às quais doravante se obrigam,
assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias.
Salvador/BA, ...... de ............... de...........
Tarcísio José Filgueiras dos Reis
Diretor Geral
P/ CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
Assessoria Jurídica

XXXXXXXXXXXXX
Diretor/Gerente
P/ CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXX
Gestor do Contrato

140

IT
EM

DESCRIÇÃO DO
ITEM

VALOR
TOTAL

MÊS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.
1.
3.
2.
8.658.417,4 316.079 454.61 463.36 424.35
5
,45
4,13
6,98
6,89
15,20% 16,80 40,00 28,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
%
%
%

1

SERVIÇOS
PRELIMINARES

2

ADMIMISTRAÇÃO
LOCAL

2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
9
9
9
8
7
6
5
4
3
2
21.999.963, 109.999 41.999, 73.999, 83.999, 71.999, 59.998, 47.998, 13.998, 57.998, 23.998, 89.998, 011.99 033.99 055.99 077.99 077.99 077.99 055.99 033.99 89.998, 45.998, 01.998, 35.998, 69.998, 59.998, 93.999, 61.999, 51.999, 19.999, 65.999,
34
,82
60
38
19
05
90
75
64
57
46
35
8,31
8,28
8,24
8,20
8,20
8,20
8,24
8,28
35
42
50
61
72
90
01
23
41
63
89
0,50% 1,10% 1,70% 2,20% 2,60% 3,00% 3,40% 3,70% 3,90% 4,20% 4,50% 4,60% 4,70% 4,80% 4,90% 4,90% 4,90% 4,80% 4,70% 4,50% 4,30% 4,10% 3,80% 3,50% 3,00% 2,70% 2,10% 1,60% 1,00% 0,30%

3

MOVIMENTAÇÃO
DE TERRA E
MOBILIZAÇÃO

3
1
839.129,01 318.869 96.908, 23.351,
,02
02
96
38,00% 47,30 14,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
%
%

4

ESTRUTURA

0,00%

1.
2.
5.
8.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
4.
2.
2.
2.
1.
1.
6
878.37 174.96 121.04 937.11 242.09 566.84 575.23 227.72 939.52 592.01 592.01 998.84 911.36 982.06 934.12 530.28 651.91 228.30 330.15 926.31 689.04 333.14 482.92 186.34 92.033,
6,35
2,10
7,11
6,97
4,23
3,87
5,39
4,01
9,79
8,42
8,42
6,94
5,89
3,91
7,62
8,45
2,10
0,54
1,81
2,64
4,04
1,16
8,70
2,96
39
0,95% 1,10% 2,59% 4,52% 5,18% 5,85% 6,36% 6,69% 7,05% 7,38% 7,38% 7,08% 6,53% 6,06% 5,53% 4,82% 3,87% 3,15% 2,19% 1,48% 1,36% 1,18% 0,75% 0,60% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAREDES, PAINÉS E
DIVISÓRIAS
8.085.273,9
1
#REF!
0,00%

1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
6
6
5
4
3
2
1
05.108, 50.643, 63.837, 68.945, 41.713, 06.395, 54.907, 87.248, 95.333, 95.333, 71.077, 22.566, 57.883, 04.263, 88.093, 66.814, 05.108,
56
49
33
89
35
54
19
28
56
56
73
09
90
70
15
04
56
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 3,10% 4,50% 5,80% 6,70% 7,50% 8,10% 8,50% 8,60% 8,60% 8,30% 7,70% 6,90% 5,00% 4,80% 3,30% 1,30% 0,00% 0,00%

ELEVADORES

4
9
1.
1.
7
6
06.084, 12.436, 057.82 258.36 67.048, 11.633,
57
94
5,24
0,83
64
55
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,10% 18,20 21,10 25,10 15,30 12,20 0,00% 0,00%
%
%
%
%
%

197.723.82
6,82

5

6

5.013.389,7
8

-

0,00%

7

REVESTIMENTOS
DE PAREDE

1.700.502,3
1

0,00%

8

PISO
8.335.324,9
1

0,00%

9

PINTURA
7.202.085,0
1

0,00%

10 FORRO
3.063.539,6
0

0,00%

11 BANCADAS,
BALCÕES DE
ATENDIMENTO,
GUICHÊS E
ARMÁRIOS

3.840.442,3
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
2
2
1
1
1
40.812, 96.928, 39.441, 70.050, 93.857, 05.760, 07.461, 97.258, 76.852, 41.141, 95.228, 35.710,
06
63
19
23
26
78
28
27
24
69
13
55
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,40% 5,70% 8,20% 10,00 11,40 12,10 12,20 11,60 10,40 8,30% 5,60% 2,10% 0,00% 0,00%
%
%
%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
4
6
8
9
1.
8
8
8
7
6
2
00.047, 75.113, 83.496, 33.532, 50.227, 008.57 33.532, 33.532, 33.532, 66.849, 25.149, 91.736,
80
52
64
49
04
4,31
49
49
49
89
37
37
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,40% 5,70% 8,20% 10,00 11,40 12,10 10,00 10,00 10,00 9,20% 7,50% 3,50% 0,00% 0,00%
%
%
%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
5
7
9
9
8
7
7
7
4
37.668, 61.762, 99.431, 57.877, 57.877, 64.250, 92.229, 92.229, 85.027, 53.731,
81
63
44
31
31
20
35
35
27
36
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,30% 7,80% 11,10 13,30 13,30 12,00 11,00 11,00 10,90 6,30% 0,00%
%
%
%
%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
3
3
4
3
3
2
2
85.779, 02.193, 91.036, 52.307, 92.133, 07.450, 98.260, 61.497, 97.163, 02.193, 73.524,
11
61
26
05
07
77
15
67
34
61
95
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 6,60% 9,50% 11,50 12,80 13,30 13,00 11,80 9,70% 6,60% 2,40% 0,00% 0,00%
%
%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
5
6
8
7
6
2
38.107, 45.342, 64.396, 21.854, 45.045, 06.789, 18.905,
43
82
53
67
82
89
21
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-

ELEVADOS
0,00%

12 ESQUADRIA,
ELEMENTOS
METÁLICOS,
VIDROS E
BORRACHAS

32.453.565,
61

-

0,00%
13 INSTALAÇÕES
HIDRAULICAS

3.055.303,1
3

0,00%

14 INSTALAÇÃO DE
GÁS

23.296,42

0,00%

15 INSTALAÇÕES DE
ESGOTO E ÁGUAS
PLUVIAIS

2.288.830,4
9

0,00%

16 INTALAÇÕES
ELÉTRICA

24.473.231,
63

0,00%

17 IMPERMEABILIZAÇ
ÃO E PROTEÇÃO
4.628.928,9
TÉRMICA
3

0,00%

18 REDE LÓGICA,
TELEFONIA E
AUTOMAÇÃO

5.054.489,4
6

0,00%

19 CFTV, SEGURANÇA,
SONORIZAÇÃO E
3.898.193,3
ACÚSTICA
1

0,00%

20 SISTEMA DE
COMBATE A
INCÊNDIO

6.729.930,9
2

0,00%

21 CLIMATIZAÇÃO
15.720.137,
09

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,20
%

17,30
%

21,40
%

19,40
%

15,80
%

5,70% 0,00%

4
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
54.349, 135.87 622.67 077.02 401.56 661.19 855.91 953.27 985.72 239.29 882.30 687.58 233.23 168.32 233.23 298.14 557.77 006.06
92
4,80
8,28
8,20
3,86
2,38
3,77
4,47
8,04
6,03
6,81
5,41
5,49
8,36
5,49
2,62
1,15
0,53

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 3,50% 5,00% 6,40% 7,40% 8,20% 8,80% 9,10% 9,20% 6,90% 5,80% 5,20% 3,80% 3,60% 3,80% 4,00% 4,80% 3,10%
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
27.497, 64.161, 97.769, 22.212, 46.654, 64.986, 80.262, 95.539, 04.705, 10.815, 13.871, 13.871, 07.760, 98.594, 86.373, 71.096, 49.709, 25.267, 91.659, 61.106, 21.387,
73
37
70
13
55
37
88
40
31
92
22
22
61
70
49
98
85
43
09
06
12
0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 2,10% 3,20% 4,00% 4,80% 5,40% 5,90% 6,40% 6,70% 6,90% 7,00% 7,00% 6,80% 6,50% 6,10% 5,60% 4,90% 4,10% 3,00% 2,00% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.601, 11.694,
62
80
49,80 50,20
%
%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20.599, 48.065, 73.242, 91.553, 09.863, 23.596, 35.041, 46.485, 53.351, 57.929, 60.218, 60.218, 55.640, 48.773, 39.618, 28.174, 12.152, 93.842, 68.664, 45.776, 16.021,
47
44
58
22
86
85
00
15
64
30
13
13
47
98
66
51
69
05
91
61
81
0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 2,10% 3,20% 4,00% 4,80% 5,40% 5,90% 6,40% 6,70% 6,90% 7,00% 7,00% 6,80% 6,50% 6,10% 5,60% 4,90% 4,10% 3,00% 2,00% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-

-

-

2
6
8
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
9
7
8
3
3
69.205, 11.830, 32.089, 150.24 394.97 541.81 688.65 786.54 884.43 884.43 982.33 811.01 737.59 419.44 223.66 78.929, 34.196, 12.511, 86.677, 42.625,
55
79
88
1,89
4,20
3,59
2,98
5,91
8,84
8,84
1,76
9,14
9,45
7,43
1,58
27
95
29
06
24
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 2,50% 3,40% 4,70% 5,70% 6,30% 6,90% 7,30% 7,70% 7,70% 8,10% 7,40% 7,10% 5,80% 5,00% 4,00% 3,00% 3,32% 1,58% 1,40% 0,00%
-

-

-

-

-

-

-

-

2
5
7
8
8
7
5
2
26.817, 27.697, 22.112, 28.578, 37.836, 45.257, 32.326, 08.301,
52
90
91
28
14
56
83
80
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,90% 11,40 15,60 17,90 18,10 16,10 11,50 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
%
%
%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
4
5
5
6
6
5
5
4
2
1
21.307, 88.105, 14.468, 05.448, 76.211, 11.593, 16.647, 71.157, 25.666, 19.522, 83.051, 21.307,
75
90
14
95
80
22
71
31
90
63
41
75
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,40% 5,70% 8,20% 10,00 11,40 12,10 12,20 11,30 10,40 8,30% 5,60% 2,40% 0,00% 0,00%
%
%
%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
3
5
6
5
5
5
3
2
55.927, 62.531, 06.765, 00.321, 84.729, 06.765, 06.765, 93.717, 80.669,
73
98
13
77
00
13
13
52
92
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 9,30% 13,00 15,40 15,00 13,00 13,00 10,10 7,20% 0,00% 0,00%
%
%
%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
4
5
6
6
6
7
6
6
5
4
2
1
21.138, 96.116, 23.985, 31.664, 12.423, 66.263, 99.912, 06.642, 79.723, 25.883, 45.124, 37.445, 82.657, 00.948,
76
96
65
54
71
16
82
75
02
58
40
51
10
96
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80% 4,40% 6,30% 7,90% 9,10% 9,90% 10,40 10,50 10,10 9,30% 8,10% 6,50% 4,20% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00%
%
%
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
5
7
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
9
9
8
7
7
20.081, 50.204, 86.006, 006.08 163.29 289.05 383.37 430.53 446.25 100.40 100.40 43.208, 27.488, 01.726, 86.006, 86.006,
92
80
85
8,77
0,14
1,24
2,06
2,48
2,61
9,60
9,60
23
09
99
85
85
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 3,50% 5,00% 6,40% 7,40% 8,20% 8,80% 9,10% 9,20% 7,00% 7,00% 6,00% 5,90% 5,10% 5,00% 5,00% 0,00%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 COBERTURA
706.588,00

0,00%

12.718, 31.089, 44.515, 55.820, 64.299, 69.952, 73.485, 74.191, 71.365, 65.712, 57.233, 45.928, 29.676, 10.598,
58
87
04
45
51
21
15
74
39
68
63
22
70
82
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80% 4,40% 6,30% 7,90% 9,10% 9,90% 10,40 10,50 10,10 9,30% 8,10% 6,50% 4,20% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
%
%
%

23 SERVIÇOS

142

COMPLEMENTARE
S

225.427,79

0,00%

TOTAL GERAL

Período

Acumulado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25.022, 54.778, 65.374, 56.131, 24.120,
48
95
06
52
77
11,10 24,30 29,00 24,90 10,70
%
%
%
%
%

R$
365.719.81
7,30
1.744.9 3.971.8 6.135.6 8.029.4 9.557.2
48,29 98,10 80,42 03,19 13,22
0,48% 1,09% 1,68% 2,20% 2,61%
1.744.9 5.716.8 11.852. 19.881. 29.439.
48,29 46,40 526,81 930,01 143,23
0,48%

1,56%

3,24%

5,44%

8,05%

11.014.
319,94
3,01%
40.453.
463,17

12.485.
854,90
3,41%
52.939.
318,06

13.602.
999,37
3,72%
66.542.
317,44

14.342.
241,00
3,92%
80.884.
558,44

15.421.
317,01
4,22%
96.305.
875,45

11,06
%

14,48
%

18,19
%

22,12
%

26,33
%

16.509.
151,44
4,51%
112.81
5.026,8
9
30,85
%

16.883.
239,72
4,62%
129.69
8.266,6
2
35,46
%

17.258.
856,05
4,72%
146.95
7.122,6
6
40,18
%

17.603.
106,22
4,81%
164.56
0.228,8
9
45,00
%

17.958.
426,02
4,91%
182.51
8.654,9
1
49,91
%

17.959.
422,67
4,91%
200.47
8.077,5
8
54,82
%

17.957.
230,99
4,91%
218.43
5.308,5
7
59,73
%

17.575.
108,55
4,81%
236.01
0.417,1
3
64,53
%

17.206.
403,91
4,70%
253.21
6.821,0
4
69,24
%

16.430.
080,79
4,49%
269.64
6.901,8
4
73,73
%

15.669.
528,85
4,28%
285.31
6.430,6
9
78,02
%

14.919.
329,06
4,08%
300.23
5.759,7
4
82,09
%

13.837.
121,06
3,78%
314.07
2.880,8
0
85,88
%

12.729.
299,28
3,48%
326.80
2.180,0
8
89,36
%

10.901.
296,09
2,98%
337.70
3.476,1
8
92,34
%

9.826.3
04,89
2,69%
347.52
9.781,0
6
95,03
%

7.635.6
78,81
2,09%
355.16
5.459,8
7
97,11
%

143

5.799.7
08,82
1,59%
360.96
5.168,6
9
98,70
%

3.646.7
72,59
1,00%
364.61
1.941,2
8
99,70
%

1.107.8
76,00
0,30%
365.71
9.817,3
0
100,00
%

