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PROJETO BÁSICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
Fornecimento e Instalação de Grades Internas nos Fóruns 

Trabalhistas de Joinville e Chapecó 

 

 
PROAD: 7503/2020 

 

1 - Unidade Demandante e Unidade Gestora de Orçamento 

Unidade Demandante: Serviço de Segurança Institucional – SSI. 
 
Unidade Gestora de Orçamento: Serviço de Projetos e Obras – SPO. 
 
Itens Identificadores das Demandas no PAAC: cód. 14065 para Joinville e 14066 para Chapecó. 
 

 

2 - Objeto 

O presente Projeto Básico trata da contratação de empresas especializadas no fornecimento e 
instalação de grades internas (fixas e pantográficas) nas esquadrias dos pavimentos térreo dos 
Fóruns de Joinville e Chapecó, conforme projeto e estimativa de valores anexos. A contratação 
será feita em 2 lotes:  

• Lote 1 – Grades, conforme detalhamento e quantidades do projeto anexo, para instalação 
nas esquadrias do pavimento térreo do Fórum Trabalhista de Joinville; 

• Lote 2 - Grades, conforme detalhamento e quantidades do projeto anexo, para instalação 
nas esquadrias do pavimento térreo do Fórum Trabalhista de Chapecó; 

 

Deverão compor o material do edital da licitação, além do que consta no presente documento, 
os seguintes anexos: 

- Planta de locação e detalhamento (pracha 01 e 02); 
  

Especificação detalhada do objeto 
Conforme projetos em anexo. 

As medidas indicadas no projeto poderão ter uma variação de 15cm para mais ou para menos e 
deverão ser conferidas pelas proponentes no local. Essa variação deverá estar considerada no 
preço. 

 
Natureza do objeto: serviço comum. 
 
Quantitativos: Conforme item 4 dos estudos preliminares (doc. 24). 
 
Vigência do contrato: sugerimos 180 dias. 
 

Documento 25 do PROAD 7503/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.ZLTD.JMCG:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Data para o início dos serviços: Conforme estabelecido na Ordem de Início dos Serviços. 
 
Vistoria  
A empresa poderá apresentar declaração de que tem conhecimento do local de instalação ou 
realizar vistoria, verificando junto ao local conforme instrução abaixo. 
 

A vistoria técnica do local deverá ser individual, em cumprimento ao art. 29 da Resolução 
70/2010 do CSJT, e será efetuada por responsável técnico da empresa, que deverá agendá-la 
junto aos Fóruns Trabalhistas: 
Joinville: Setor de Apoio à Gestão Administrativa – Segecem - do Fórum de Joinville. Telefones 
para contato: (47) 3431-4998/ (47) 99945-6798 – Sr. Marco Antônio.  
Chapecó: Agente de segurança: (49) 3312-7901 - Sr. Milton, Segecem Chapecó – (49) 3312-7906 – 
Sra. Marilaine. 

 

O licitante deverá emitir um atestado de vistoria que integrará a documentação a ser apresentada 
na data de abertura do certame. Caso opte por não efetuar a vistoria, a declaração do licitante de 
que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega da obra, supre a 
necessidade de vistoria técnica, de acordo com o art. 30 da Resolução 70/2010 do CSJT. 
 

Observação importante: As medidas indicadas no projeto poderão ter uma variação de 15cm para 
mais ou para menos e deverão ser conferidas pelas proponentes no local. Essa variação deverá 
estar  

 
Garantia técnica dos serviços 
Conforme estabelecido pela NBR 15.575/2013, a garantia será de 1 ano para fixação e oxidação 
e de 2 anos para a pintura, contados da data do recebimento definitivo.  
Deverá ser emitido Termo de Garantia, com o detalhamento dos prazos acima citados, assim 
como o esclarecimento dos casos de perda de garantia, caso houver. 
 
Local de instalação 

Lote 1 - Fórum Trabalhista de Joinville, Rua do Príncipe, nº 31, Centro – Joinville S/C . 

Lote 2 - Fórum de Chapecó – Rua Rui Barbosa nº 239-E, Centro. 
 
Prazo de execução 

Todos os serviços deverão ser executados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de 
Início de Serviços emitida pelo SPO. 
 
Normas Técnicas  
Deverão obedecer à NBR 10821/2017 e demais normativos técnicos aplicáveis. 

 

3 - Justificativa  
Para Joinville: Trata-se de demanda levantada pelo Serviço de Segurança Institucional (SSI), 
através do PROAD 14.448/2019, alegando a necessidade de melhoria na segurança da edificação 
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tendo em vista restrições orçamentárias que resultaram na retirada da vigilância armada noturna. 
A solicitação é para a instalação de grades fixas e porta pantográfica no pavimento térreo. 
A edificação está construída no alinhamento do passeio público e não possui cercamento, 
permitindo o acesso fácil e direto às portas e janelas do térreo.  

 
Para Chapecó: Assim como em Joinville, trata-se de demanda requerida pelo Serviço de 
Segurança Institucional (SSI), através do PROAD 14.464/2019, alegando a necessidade de 
melhoria na segurança da edificação devido a necessidade de  supressão da vigilância armada 
noturna. Solicita instalação de grades fixas e portas pantográficas no pavimento térreo. 
O terreno possui cercamento em gradil. 
 

 

4 - Requisitos da Contratação  

Os serviços a serem contratados deverão seguir o detalhamento dos projetos anexos, 

considerando o material a ser utilizado, e o acabamento. As medidas das grades poderão ter uma 

variação de cerca de 15cm devendo serem conferidas pelas proponentes no local, as propostas 

das licitantes deverão contemplar em seus preços pequenas variações. Qualquer dúvida em 

relação ao projeto ou alteração de especificação, deverá ser consultada previamente ao Serviço 

de Projeto Obras. 

 Pedidos de esclarecimentos deverão ser endereçados à Comissão Permanente de 

Licitação do TRT 12ª Região, que, quando se tratar de dúvidas técnicas (projetos, orçamento, 

garantia da obra), os encaminhará ao Serviço de Projetos e Obras para manifestação e posterior 

divulgação na Internet pelo TRT. 

 

4.1 Normas Técnicas  

Deverão obedecer à NBR 10821/2017 e demais normativos técnicos aplicáveis. 

 

4.2 Garantia 

Conforme estabelecido pela NBR 15.575/2013, a garantia será de 1 ano para fixação e oxidação e 

de 2 anos para a pintura, contados da data do recebimento definitivo.  

Os serviços deverão ser executados com materiais novos (sem emendas ou reaproveitamentos),  
a garantia será conforme as recomendações da NBR 15575/2013, Anexo D, tabela D.1, 1 ano para 
fixação e oxidação e de 2 anos para a pintura, contados da data do recebimento definitivo. 
Durante o primeiro mês após a conclusão efetiva das instalações, a contratada deverá atender às 
correções e pequenos ajustes necessários, no prazo máximo de 3 dias úteis. Após o 1º mês, os 
serviços relacionados à garantia deverão ser realizados em até 5 dias úteis. 
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Os casos de perda de garantia deverão estar explicitados nos referidos termos, 

especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutenção específica, conforme 

fornecedor/fabricante. 

 

Deverá ser emitido Termo de Garantia, com o detalhamento dos prazos acima citados, assim 

como o esclarecimento dos casos de perda de garantia, caso houver. 

 
4.3 Local de instalação e execução dos serviços 
 

Lote 1 - Fórum Trabalhista de Joinville, Rua do Príncipe, nº 31, Centro – Joinville S/C  

Lote 2 - Fórum de Chapecó – Rua Rui Barbosa nº 239-E, Centro 

 

4.4 Prazo de execução e horário de trabalho 

 

Os serviços deverão ser concluídos: incluindo fabricação, montagem e  instalação, no prazo 
máximo de 30 dias consecutivos. 

Os serviços deverão ser executados em horário comercial devendo ser previamente acordados 
com a Direção do Fórum, para liberação de acesso aos prédios mediante solicitação e indicação 
(lista contendo nome completo e número de RG) dos funcionários que irão trabalhar. 

 

4.5 Vistoria local 

A empresa poderá apresentar declaração de que tem conhecimento do local de instalação ou 
realizar vistoria, verificando junto ao local conforme instrução abaixo. 
 

A vistoria técnica do local deverá ser individual, em cumprimento ao art. 29 da Resolução 
70/2010 do CSJT, e será efetuada por responsável técnico da empresa, que deverá agendá-la 
junto aos Fóruns Trabalhistas: 

 
• Joinville: Setor de Apoio à Gestão Administrativa – Segecem - do Fórum de Joinville. 

Telefones para contato: (47) 3431-4998/ (47) 99945-6798 – Sr. Marco Antônio.  
• Chapecó: Agente de segurança: (49) 3312-7901 - Sr. Milton, Segecem Chapecó – (49) 3312-

7906 – Sra. Marilaine. 

 
Observação: A conferência das medidas é de responsabilidade da empresa. 

 

O licitante deverá emitir um atestado de vistoria que integrará a documentação a ser apresentada 
na data de abertura do certame. Caso opte por não efetuar a vistoria, a declaração do licitante de 
que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega da obra, supre a 
necessidade de vistoria técnica, de acordo com o art. 30 da Resolução 70/2010 do CSJT. 
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5 - Sustentabilidade 

As práticas de sustentabilidade são de responsabilidade da Contratada, sobretudo no que tange 
aos EPIs e serão cobradas pelo fiscal na execução do contrato. 

Os detalhes e os normativos quanto às práticas de sustentabilidade que se aplicam à presente  
contratação encontram-se objetivamente definidos nos itens 5.2, 5.2.1, 5.3 e 5.3.7 do Guia de 
Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho 
(http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-  
fcf316c9e8e&groupId=955023), referente aos serviços e às condições de trabalho da mão de obra. 

Resumidamente a contratada deverá obedecer ao seguinte, no que couber: 

● observância de normas técnicas de saúde, higiene e segurança do trabalho; 
● fornecimento de equipamentos de segurança aos funcionários; 
● capacitação dos funcionários em saúde e segurança no trabalho; 
● realização de programas internos de treinamento em práticas sustentáveis; 
● utilização de produtos sustentáveis; 

adoção de procedimentos sustentáveis quanto a práticas e recolhimento de resíduos. 

Em cumprimento ao Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, a empresa 
deverá: 

- Não utilizar materiais com asbesto/amianto; 

- Prioridade para emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local para execução, conservação e operação das obras; 

- Priorizar a utilização de produtos constituídos, no todo ou em parte, por materiais 
reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR – 15.448-1 e 15.448-215. Os 
materiais devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens recicladas ou 
recicláveis, de preferência de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar. 

- Efetuar a coleta e o descarte das peças, acessórios, materiais e insumos, além dos 
resíduos e embalagens oriundos da contratação, de acordo com a Lei 12.305/2010 e 
com a ABNT NBR 10004. 

- Remover e efetuar o transporte de todo o eventual entulho resultante da execução dos 
serviços para local apropriado, conforme legislação da Prefeitura Municipal da localidade. 

São proibidas, à Contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de 
resíduos sólidos ou rejeitos: 
- lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;  
- lançamento in natura a céu aberto;  
- queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para 

essa finalidade; 
- outras formas vedadas pelo poder público. 
 

6 – Nível Mínimo de Serviço 

Para os serviços previstos neste Projeto Básico, não cabe estabelecer níveis mínimos de 
serviço, uma vez que os serviços serão considerados efetivamente concluídos quando estiverem 
executados em sua totalidade e aprovados pela fiscalização. Será feito o pagamento em uma única 
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medição após conclusão dos serviços com o objeto entregue. Não serão considerados como 
serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no local dos serviços. 

Os serviços somente serão aceitos e pagos se forem executados conforme documentação 
técnica: projeto e memorial descritivo, e aprovados pela fiscalização. No caso de alguns 
serviços não estarem em conformidade com o contrato, o fiscal indicará tais serviços, discriminando 
através de relatório as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a contratada, com o 
recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o 
caso, sujeita às sanções cabíveis.  

À contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas 
impugnadas à nova verificação da fiscalização.  

A fiscalização e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso aos locais de serviço, 
e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais 
e equipamentos. 

Para qualquer serviço executado em desacordo com o projeto ou com as normas, a 
fiscalização reservar-se-á o direito de exigir a modificação, o refazimento e a substituição dos 
materiais, conforme especificação do projeto, bem como o direito de estabelecer prazos para estes 
tipos de correções, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte 
da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.  

 

7 – Obrigações da contratada 
A Contratada se obriga a: 
 
a) observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condições ora estabelecidas, 
obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigências técnicas constantes do contrato e 
edital/carta-convite (se houver) 
 
b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
b.1) manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o período contratual, sob pena de 
rescisão contratual e de execução da retenção sobre os créditos da empresa e/ou da eventual 
garantia, a título de multa, para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, 
além das penalidades previstas em lei; 
 
b.2) se for Optante pelo Simples Nacional deverá apresentar a Declaração, conforme modelo 
constante no Anexo IV da Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita Federal do Brasil, no 
momento da apresentação da primeira nota fiscal/fatura decorrente da assinatura do contrato ou 
da prorrogação contratual; 
 
b.3) informar imediatamente qualquer alteração da sua permanência no Simples Nacional; 
 
c) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do contrato, ex. vi do caput do art. 71 da Lei nº 8.666/93; 
 
d) reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no total ou em parte, os equipamentos danificados, 
durante a execução do contrato;  
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e) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste 
contrato e em legislação específica, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, 
licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma, 
qualquer relação de emprego com o Contratante; 
 
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; 
 
g) fornecer crachás para identificação de seus empregados, contendo seu nome e o da Contratada, 
sendo obrigatório seu uso nas dependências do Contratante, nos termos da Portaria PRESI nº 
311/99, art. 175, § 4º; 
 
h) substituir imediatamente qualquer um de seus empregados que for considerado inconveniente 
à boa ordem e às normas disciplinares do Contratante; 
 
i) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 
 
j) arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja de que natureza for, desde que 
praticada por seus empregados no recinto do Contratante; 
 
k) protocolizar, se necessário, as petições no Serviço de Cadastramento de Recursos aos Tribunais 
– SECART do Contratante, situado na rua Esteves Junior, nº 395, bairro Centro, na cidade de 
Florianópolis/SC, CEP 88015-905; 
 
l) atentar para as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços nos termos do art. 6º do 
Capítulo III da Instrução Normativa nº 01, de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 
s) informar e manter atualizado endereço de e-mail válido, para comunicação oficial entre 
Contratante e Contratada, inclusive para a notificação prevista no § 3º da cláusula (...) (sanções 
administrativas) 

t) Deverão ser observadas e fielmente respeitadas as recomendações de uso de 
Equipamentos e dispositivos de Proteção Individual e Coletiva contidas no Memorial 
Descritivo e NR-18. A não utilização, pela CONTRATADA, dos referidos equipamentos e 
dispositivos em conformidade com as Normas de Segurança e/ou com as recomendações 
do Memorial Descritivo acarretará em advertência registrada no Diário de Obras e 
suspensão dos serviços imposta pela FISCALIZAÇÃO até a regularização da situação. Os 
dias de paralisação por falta de equipamentos e dispositivos de segurança não serão motivo 
para concessão de prorrogação do prazo da obra, ficando, a CONTRATADA, sujeita às 
multas cabíveis por atraso de entrega da obra.  

u) Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 
no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas 
a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro. 

v) Será expressamente proibido manter ou realizar, no recinto da obra, quaisquer materiais ou 
serviços não destinados à mesma. 



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 
 

8                                                           VERSÃO 1.0 
 

A ausência de previsão de qualquer procedimento neste documento técnico, relativo à correta e 
completa execução dos projetos e que seja necessário à correta execução e funcionamento da 
obra, sua qualidade e durabilidade, não exime a contratada da responsabilidade de executá-los, 
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os danos que possam advir dessa omissão, 
devendo sempre comunicar à FISCALIZAÇÃO as ocorrências desta natureza. 

 

8 – Obrigações do contratante 

O Contratante se obriga a: 
 

a) acompanhar a execução do contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o art. 67 da Lei 
nº 8.666/93, através dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
do contrato, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto do presente contrato, a 
qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados, inclusive quanto às obrigações da Contratada; 

b) Permitir o acesso dos funcionários devidamente uniformizados, identificados e autorizados 
previamente em lista encaminhada pela contratada contendo nome e documento dos 
profissionais; 

c) proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste contrato; 
d) efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nos prazos e condições ora estabelecidos; 

prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
 

9 - Forma da contratação 

Tendo em vista o serviço a ser contratado ser de natureza comum e a situação de pandemia atual, 
sugerimos a modalidade do Pregão Eletrônico (de acordo com a Lei 10.520/2002).  

 

10 – Critérios de seleção do fornecedor 

Não há requisitos específicos, as empresas apenas necessitam fornecer os materiais 
especificados, seguindo critérios e práticas de sustentabilidade. As empresas deverão apresentar 
propostas que contemplem os serviços na totalidade conforme especificações do projeto e 
memorial descritivo. 
 
Será considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preço global total para o serviço.  
O preço apresentado é integral, ou seja, deverá incluir todos os custos relacionados à execução do 
serviço, incluindo materiais, insumos, infraestrutura, carga, descarga, transporte, instalação, etc.  
 
Para ter sua proposta homologada, a proponente deverá possuir as seguintes certidões regulares: 
- Certidão Negativa do FGTS, 
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
 
Será verificada pelo Selic no Portal da Transparência do Governo Federal, no Portal do Conselho 
Nacional de Justiça e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo 
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Federal, a existência de sanções administrativas que impeçam o licitante de contratar com a 
administração. 

 

11 – Gestão e Fiscalização 

A CONTRATADA ficará sujeita à fiscalização, deverá prestar os esclarecimentos requeridos pelo 
CONTRATANTE, que designará os fiscais para acompanhar a execução dos serviços. 
 
A existência de fiscalização do CONTRATANTE de modo algum diminui ou altera a 
responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços. 
O CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de funcionário ou preposto da CONTRATADA que 
cause embaraço à fiscalização, ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas. 
 
Gestor 
Nome: Kristina Natália Cancelier 
Matrícula: 3077 
Lotação: SPO 
Cargo: Diretor 
Ramal: 4155 
E-mail: kristina.cancelier@trt12.jus.br 
 
Substituto do Gestor 
Nome: Adalberto Knoth 
Matrícula: 4028 
Lotação: SPO 
Cargo: Assistente Administrativa 
Ramal: 4388 
E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br 
 
Fiscal 
Nome: Nome: João Godoy Ilha 
Matrícula: 2597 
Lotação: SPO 
Cargo: Assistente-Chefe do SEOB 
Ramal: 4197 
E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br 
 
Substituto do Fiscal 
Nome: Naira Oszowski 
Matrícula: 3512 
Lotação: SPO 
Cargo: Assistente-Chefe do SECPROJ 
Ramal: 4298 
E-mail: naira.oszowski@trt12.jus.br 
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12 – Recebimento do objeto 

Após a conclusão dos serviços a contratada deverá informar a fiscalização do SPO para que seja 
feita uma vistoria e conferência dos serviços e emitirá o Termo de recebimento provisório conforme 
modelo anexo. Decorrido o prazo previsto na lei, caso não haja nenhum vício oculto ou reparo a 
ser feito a fiscalização promoverá o recebimento definitivo conforme Termo anexo. 
 

 

13 – Condições de pagamento 

Os serviços serão pagos em medição única, após a conclusão e recebimento dos serviços. A 
empresa deverá comunicar por escrito a conclusão dos serviços para que o fiscal do SPO aprove 
os serviços e autorize o pagamento da medição.  

Após a realização da vistoria pela fiscalização, o fiscal informará à contratada a aceitação 
das etapas e autorizará a emissão da nota fiscal, que deverá ser apresentada juntamente com os 
documentos exigidos no contrato para o pagamento. 
          As demais condições para pagamento são as usualmente adotadas nos contratos do 
Tribunal conforme descrito abaixo. Com relação à manutenção da regularidade fiscal e trabalhista 
durante a vigência do contrato, obrigatoriedade de apresentação da nota fiscal devidamente 
preenchida; aprovação e certificação pelo fiscal do contrato e prazo conforme lei para pagamento 
da nota fiscal. 
 
A liquidação e o pagamento serão assim efetuados: 
 
a) a Contratada deverá apresentar, ao final da execução dos serviços e após a liberação do 
fiscal, o documento de cobrança corretamente preenchido, ao Setor de Análise e Liquidação da 
Despesa – SELAD; 
 
b) a Fiscalização deverá proceder a certificação de que trata o art. 3º, § 5º da Portaria PRESI nº 
243/10; 
 
c) o prazo para pagamento é de 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação da fatura e da 
respectiva certificação de prestação dos serviços de que trata a alínea “b”; 
 
d) para todos os fins, considera-se como data de pagamento, o dia da emissão da ordem bancária; 
 
e) os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso do Governo 
Federal, em moeda corrente nacional, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários em 
conformidade com as instruções normativas vigentes; 
 
f) havendo erro na (s) nota (s) fiscal (is)/fatura (s) ou qualquer circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, aquela será restituída ou será comunicada a irregularidade à Contratada, ficando 
pendente de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante; 
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g) a Contratada será a responsável direta pelo faturamento a que se propõe, não podendo ser 
aceito documento de cobrança (nota fiscal/fatura) emitido por empresa com a raiz do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ diferente ao daquela, ainda que do mesmo grupo empresarial. 
 
g.1) as Unidades responsáveis pela execução do objeto contratual e detentoras de numeração da 
raiz do CNPJ idêntica à da Contratada, divergindo somente o sufixo e dígito verificador, poderão 
emitir Nota Fiscal/Fatura, desde que satisfaçam as condições de habilitação e a regularidade fiscal 
exigida no processo; 
 
h) a Contratada deverá apresentar, sempre que solicitado pelo Contratante, as certidões abaixo 
discriminadas: 

• CRF  – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CEF;   
• Certidão  Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida  Ativa da 

União, emitida em conjunto pela Secretaria da Receita  Federal e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.   

• CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho;   
• Prova  de regularidade para com a Fazenda Estadual do seu domicílio ou de sua sede; 
• Prova  de regularidade para com a Fazenda Municipal do seu domicílio ou de sua sede; 

 

i) o descumprimento reiterado da obrigação da apresentação das certidões elencadas na alínea 
anterior e a manutenção em situação irregular perante as obrigações fiscais e trabalhistas poderão 
dar ensejo à rescisão contratual, respeitada a ampla defesa, em face de configurada a inexecução 
do contrato e a ofensa à regra trazida no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993; 
 
j) o Contratante poderá reter o pagamento dos valores referentes ao fornecimento realizado nas 
hipóteses da cláusula ......... (cláusula que trata da responsabilidade civil), limitado ao valor do 
dano, ressalvada a possibilidade de rescisão contratual; 
 
k) o Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato; 
 
l) no ato do pagamento será retido na fonte o Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, a 
contribuição sobre o lucro, a contribuição para a seguridade social (CONFINS) e a contribuição 
para O PIS/PASEP, todos da Secretaria da Receita Federal. No entanto, não recairá esta retenção 
sobre pessoas jurídicas que apresentarem a Declaração de Optante do Simples, conforme modelo 
constante no Anexo IV da Instrução Normativa nº. 1.234/2012, da Receita Federal ou cópia da 
Consulta ao Portal do Simples Nacional da apresentação da primeira nota fiscal/fatura decorrente 
de assinatura contratual e de prorrogação contratual; 
 
m) se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a 
Contratada obrigada a recolher a importância devida, via GRU, no prazo de até 10 (dez) dias 
contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União. 

 

14 – Penalidades 
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Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a ampla 
defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 
I – Advertência, nos termos do inc. I do art. 87 da Lei nº 8.666/93, que será aplicada em caso 
de infrações que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução do 
contrato, que venham ou não causar danos ao Contratante ou a terceiros. 
 
II – Multa: 
 
a) multa moratória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93: decorrente de atraso 
injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, arbitrada em 0,3% (zero vírgula três 
por cento) por dia sobre o valor do(s) item(s) em mora, limitada a 10%; 
 
b) multa compensatória, nos termos do inc. II do art. 87 da Lei nº 8.666/93: 
 
b.1) por inexecução total: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato e 
aplicada na ocorrência das hipóteses enumeradas nos inc. I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 
8.666/93 das quais resulte inexecução do contrato com prejuízo para a Administração; 
 
b.2) por inexecução parcial: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor do item, e aplicada 
na ocorrência das hipóteses enumeradas nos inc. I a XI e XVIII art. 78 da Lei nº 8.666/93 
das quais resulte execução parcial do contrato com prejuízo para a Administração; 
 
c) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia sobre o valor total do contrato, limitada a 10%, 
pelo descumprimento das demais obrigações e condições determinadas no presente 
contrato não especificadas nas alíneas “a” e “b”, não eximindo a Contratada de outras 
sanções cabíveis; 
 
d) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal, a ser aplicada a cada ocorrência 
de violação da obrigação da manutenção da regularidade fiscal e trabalhista, durante toda a 
execução do contrato. 
 
III – Impedimento de licitar ou contratar com a União, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, que será aplicada nas seguintes 
hipóteses: não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal. 

 
 
 
 

15 – Informações complementares 

Em caso de dúvidas sobre o projeto, entrar em contato com a Arquiteta Naira, do Serviço de 
Projetos e Obras, e-mail naira.oszowski@trt12.jus.br, telefone (48) 3216-4298, das 12 às 19hs. 
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16 – Estimativa de custos 

Para a definição do valor estimado da contratação foi realizada uma planilha orçamentária 
estimativa de custos, para cada lote, com base em preços de bancos de dados oficiais: SINAPI, 
SICRO e ORSE. As composições e insumos utilizadas constam nesses bancos de dados. Foi 
utilizado este método de planilha tendo em vista algumas características a saber: 

• Os bancos de dados utilizados atendem aos critérios estabelecidos na Portaria PRESI 
58/2018; 

• Os serviços estão disponíveis nos bancos de dados referenciados e são fontes oficiais de 
preços; 

• Grande dificuldade de realizar a pesquisa de mercado com fornecedores locais, fizemos 
uma experiência coletando orçamentos com 6 empresas. Mesmo enviando o modelo pronto 
para que eles apenas preenchessem os dados da empresa e valores dos itens, porém, as 
propostas vieram desiguais e muitos alteraram padrões como prazo e forma de pagamento. 
Há uma grande dificuldade das empresas responderem as cotações, foram necessários 2 
meses para obter as respostas e ainda vieram com erros ou omissão de informações 
importantes. Esses orçamentos foram juntados ao Proad no documento 23; 

Porém, sugerimos que as planilhas sejam utilizadas apenas na fase interna do processo como 
método de estimativa de valor, e não na fase externa. Entendemos que as planilhas apesar de bem 
detalhadas e objetivas, não devam ser divulgadas na fase externa do processo pela seguinte razão: 

• Por ser um serviço comum de serralheria e provavelmente os proponentes serão 
serralheiros (pequenas empresas), eles terão grande dificuldade em preencher a 
planilha com o nível de detalhamento que ela consta: BDI, valores unitários para cada 
serviço, composições unitárias de serviços; além de corremos o risco de erros no 
preenchimento ou mesmo de desistência de alguns que julgarem complexo. 

A sugestão é que na fase externa do Pregão as empresas apresentem os lances para cada lote 
considerando o valor total dos serviços. E para que todos orcem o mesmo serviço com quantidades, 
material e acabamento equivalentes, juntaremos os projetos contendo medidas, local de instalação 
e um pequeno memorial descritivo com detalhes técnicos e executivos. 

Nas planilhas (anexas) constam os serviços necessários para a completa execução baseada 
nas quantidades e nas especificações do projeto e memorial descritivo anexos. Foi considerado 
um acréscimo de 10cm em cada medida tendo em vista a possibilidade de variação de medida 
entre o projeto e a situação real. Os preços utilizados nas planilhas foram obtidos por meio de 
composições de preços unitários com base nos bancos de dados oficiais do Governo Federal já 
informados. 

Como resultado os valores de cada lote são:  
Lote 1 – Joinville = R$ 10.942,33 
Lote 2 – Chapecó = R$ 38.241,60 

 

17 – Recursos orçamentários 

Há disponibilidade de recursos orçamentários para custear as despesas decorrentes da 
contratação conforme previsão no item 14065 para Joinville e 14066 para Chapecó, do Plano de 
Aquisições e Contratações de 2020 do SPO. Ressaltamos que o valor previsto para o serviço no 
PAAC é de R$12.000,00 e R$45.000,00 respectivamente para Joinville e Chapecó. 
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Natureza da Despesa: GND3 

 

18 – Responsáveis pela elaboração do projeto básico 

Integrante demandante:    
 

Nome: Lurin Mendes Macêdo de Vasconcellos Dias 

Matrícula: 3115 

Lotação: SPO 

Cargo: Técnico Judiciário 

E-mail: Lurin.dias@trt12.jus.br 
Ramal: 4360 

 
Integrante técnico:           

Nome: Naira Oszowski 
Matrícula: 3512 

Lotação: SECPROJ - SPO 

Cargo: Assistente-Chefe do SECPROJ 

E-mail: naira.oszowski@trt12.jus.br 
Ramal 4298 

 
Integrante administrativo:   
 
Nome: Edson de Amorim  
Matrícula:2238 
Lotação: SELCO 
Cargo: Técnico Judiciário 
Nome da Função:  
E-mail: edson.amorim@trt12.jus.br 
Ramal: 4008 
 
Substituto 
Nome: Sergio Moritz 
Matrícula:0800 
Lotação: SELCO 
Cargo: Técnico Judiciário 
Nome da Função:  
E-mail: sergio.moritiz@trt12.jus.br 
Ramal: 4322 
                                                                        
Data: 18/09/2020 

 
 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA R 05
CLIENTE: TRT 12ª Região  FONTE DE PREÇOS: ORSE/ SINAPI/ SICRO

ENDEREÇO: DATA DO ORÇAMENTO: out-20 DATA BASE PREÇOS: outubro-2020

MUNICÍPIO: Joinville DATA DA IMPRESSÃO: 21/10/2020 B.D.I. APLICADO: 22,00%
OBRA: Fechamento com grades entrada do FT de Joinville ÁREA CONSTRUÍDA (m²):

ITEM REF. SERVIÇO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO OBRA R$ 303,16 R$ 106,54 R$ 499,84 R$ 0,04 
1.1 DESPESAS INICIAIS E SINALIZAÇÃO R$ 303,16 R$ 106,54 R$ 499,84 R$ 0,04 

1.1.1 COMP.ARQ.000 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES COM LONA PLÁSTICA PRETA C/ 4,0M DE LARGURA m² 16,00 R$ 1,09 R$ 17,41 R$ 1,04 R$ 16,69 R$ 2,13 R$ 2,60 R$ 41,61 0,36%

1.1.2 97053
SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA DE 7,0CM FIXADA EM CONE PLÁSTICO DE 70CM, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA

m 15,00 R$ 19,05 R$ 285,75 R$ 5,99 R$ 89,85 R$ 25,04 R$ 30,55 R$ 458,23 3,93%

2 SERRALHERIA R$ 6.253,60 R$ 2.793,81 R$ 11.037,84 R$ 0,95 
2 GRADES DE ALUMÍNIO NATURAL R$ 6.253,60 R$ 2.793,81 R$ 11.037,84 94,74%

2.1.1 COMP. ARQ. 001
GRADES FIXAS EM FERRO GALVANIZADO E PINTADO COM BARRAS HORIZONTAIS 
QUADRADAS DE FERRO  1/2" , ESTRUTURADA COM CANTONEIRA 3/4" E BARRAS 
VERTICAIS CHATAS 3/4"- MEDIDAS CFE. PROJETO

M² 16,50 R$ 206,57 R$ 3.408,41 R$ 127,67 R$ 2.106,47 R$ 334,24 R$ 407,77 R$ 6.728,15 57,75%

2.1.2 COMP. ARQ. 002
PORTA PANTOGRÁFICA DE FERRO GALVANIZADO E PINTADO - RECEPÇÃO 3,50 X 
2,52M

M² 9,43 R$ 263,85 R$ 2.488,63 R$ 62,70 R$ 591,39 R$ 326,55 R$ 398,39 R$ 3.757,62 32,25%

2.1.3 SICRO 3 PINTURA DAS GRADES - ELTROSTÁTICA EPOXI EM PÓ 200 MICRAS M² 25,93 R$ 13,75 R$ 356,57 R$ 3,70 R$ 95,95 R$ 17,45 R$ 21,29 R$ 552,07 4,74%
3 LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 44,65 R$ 48,10 R$ 113,16 0,97%

3.3 COMP.ARQ.003 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 30,00 R$ 1,49 R$ 44,65 R$ 1,60 R$ 48,10 R$ 3,09 R$ 3,77 R$ 113,16 0,97%
 

CUSTO TOTAL SEM B.D.I      R$ 6.601,41 R$ 2.948,45 
PREÇO TOTAL COM B.D.I      R$ 8.053,72 R$ 3.597,11 

69,13% 30,87%

MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO SEM B.D.I R$ 9.549,86 

PREÇO COM B.D.I R$ 11.650,84 

REVISÃO:

UN. QUANT.
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO 

UNITÁRIO SEM 
B.D.I.

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM B.D.I.

PREÇO TOTAL COM 
B.D.I.

%

Documento 25 do PROAD 9493/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.GFNK.FQHH:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

LURIN
MENDES
MACEDO DE
VASCONCE
LLOS DIAS



Item Descrição Un Quantid.
Custo Mão 

Obra 

 Custo 

Material 

M.O 

Unitário 
TOT.UNIT 

Total Mão 

Obra 

Total Material 

+ 

Equipamentos 

COMP.ARQ.000
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES COM LONA PLÁSTICA 
PRETA C/ 4,0M DE LARGURA M² 1,00 2,13 1,04 1,09 

3777 LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRA C/ 4,0M DE LARGURA
INSUMO 
SINAPI

M² 1,0000                  0,87 0,00 0,87 0,00 0,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 0,0833 12,52                  2,62 1,04 1,26 1,04 0,22

COMP.ARQ.001

GRADES FIXAS EM FERRO GALVANIZADO E PINTADO 
COM BARRAS HORIZONTAIS QUADRADAS DE FERRO  
1/2" , ESTRUTURADA COM CANTONEIRA 3/4" E BARRAS 
VERTICAIS CHATAS 3/4"- MEDIDAS CFE. PROJETO

M² 1,00 334,24 127,67 206,57 

11791

Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra 
chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra 
de ferro quadrada de 1 1/2"

ORSE M² 1,0000              184,69 0,00 184,69 0,00 184,69

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 4,2MM, COMP. 32MM

INSUMO 
SINAPI

UM 4,0000                  0,11 0,00 0,44 0,00 0,44

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 4,5000 17,94                  2,68 80,73 92,79 80,73 12,06

88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

COMP. 
SINAPI

H 3,5000 13,41                  2,68 46,94 56,32 46,94 9,38

COMP.ARQ.002
PORTA PANTOGRÁFICA EM FERRO GALVANIZADO E 
PINTADO M² 1,00 326,55 62,70 263,85 

1832
PORTA PANTOGRÁFICA EM FERRO GALVANIZADO E PINTADO 
COR FOSCA INCLUINDO FECHADURA

ORSE M² 1,0000              252,69 0,00 252,69 0,00 252,69

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 4,2MM, COMP. 32MM

INSUMO 
SINAPI

UM 4,0000                  0,11 0,00 0,44 0,00 0,44

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 2,0000 17,94                  2,68 35,88 41,24 35,88 5,36

88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

COMP. 
SINAPI

H 2,0000 13,41                  2,68 26,82 32,18 26,82 5,36

COMP.ARQ.003 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1,00 3,09 1,60 1,49 

99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
VASSOURA A SECO. AF_04/2019

COMP. 
SINAPI

M² 1,0000 0,34                  0,03 0,34 0,37 0,34 0,03

99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIDO. AF_04/2019

COMP. 
SINAPI

M² 1,0000 0,22                  1,24 0,22 1,46 0,22 1,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 0,0833 12,52                  2,62 1,04 1,26 1,04 0,22

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE SERVIÇO

2020_JVE_GRADES_ORÇ REVISADO



Esquadrias

largura 0,1 altutra 0,1 área

Porta pantográfica 3,5 3,6 2,52 2,62 9,43         

9,43         

largura 0,1 altutra 0,1 área Qtdes área total

Janelas grades 0,65 0,75 2,1 2,2 1,65         1 1,65         

2,1 2,2 1,8 1,9 4,18         1 4,18         

1,4 1,5 2,1 2,2 3,30         1 3,30         

1,2 1,3 2,1 2,2 2,86         1 2,86         

1,95 2,05 2,1 2,2 4,51         1 4,51         

total 10,8 12,72 16,50       16,50       

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2020_JVE_GRADES_ORÇ REVISADO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA R 06
CLIENTE: TRT 12ª Região FONTE DE PREÇOS: ORSE/ SINAPI/ SICRO

ENDEREÇO: DATA DO ORÇAMENTO: out-20 DATA BASE PREÇOS: outubro-2020

MUNICÍPIO: Chapecó DATA DA IMPRESSÃO: 21/10/2020 B.D.I. APLICADO: 22,00%
OBRA: Fechamento com grades  - Térreo FT de Chapecó ÁREA CONSTRUÍDA (m²):

ITEM REF. SERVIÇO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO OBRA R$ 303,16 R$ 106,54 R$ 499,84 R$ 0,01 
1.1 DESPESAS INICIAIS E SINALIZAÇÃO R$ 303,16 R$ 106,54 R$ 499,84 R$ 0,01 

1.1.1 COMP.ARQ.000
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES COM LONA PLÁSTICA PRETA C/ 4,0M DE 
LARGURA

m² 16,00 R$ 1,09 R$ 17,41 R$ 1,04 R$ 16,69 R$ 2,13 R$ 2,60 R$ 41,61 0,10%

1.1.2 97053
SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA DE 7,0CM FIXADA EM CONE PLÁSTICO DE 
70CM, INCLUINDO MÃO DE OBRA

m 15,00 R$ 19,05 R$ 285,75 R$ 5,99 R$ 89,85 R$ 25,04 R$ 30,55 R$ 458,23 1,13%

2 SERRALHERIA R$ 22.557,67 R$ 10.214,72 R$ 39.982,31 R$ 0,98 
2 GRADES DE ALUMÍNIO NATURAL R$ 22.557,67 R$ 10.214,72 R$ 39.982,31 98,49%

2.1.1 COMP. ARQ. 001
GRADES FIXAS EM FERRO GALVANIZADO E PINTADO COM BARRAS VERTICAIS 
QUADRADAS DE FERRO  1/2" , ESTRUTURADA COM CANTONEIRA 3/4" E 
BARRAS HORIZONTAIS CHATAS 3/4"- MEDIDAS CFE. PROJETO

m² 61,26 R$ 206,57 R$ 12.654,48 R$ 127,67 R$ 7.820,76 R$ 334,24 R$ 407,77 R$ 24.979,79 61,53%

2.1.2 COMP. ARQ. 003
PORTA PANTOGRÁFICA DE FERRO GALVANIZADO E PINTADO - PORTAS CFE. 
PROJETO

m² 32,64 R$ 263,85 R$ 8.612,06 R$ 62,70 R$ 2.046,53 R$ 326,55 R$ 398,39 R$ 13.003,48 32,03%

2.1.3 SICRO 3 PINTURA DAS GRADES - ELTROSTÁTICA EPOXI EM PÓ 200 MICRAS m² 93,90 R$ 13,75 R$ 1.291,13 R$ 3,70 R$ 347,43 R$ 17,45 R$ 21,29 R$ 1.999,04 4,92%
3 LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 44,65 R$ 48,10 R$ 113,16 0,28%

3.3 COMP.ARQ.003 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 30,00 R$ 1,49 R$ 44,65 R$ 1,60 R$ 48,10 R$ 3,09 R$ 3,77 R$ 113,16 0,28%
 

CUSTO TOTAL SEM B.D.I      R$ 22.905,48 R$ 10.369,36 
PREÇO TOTAL COM B.D.I      R$ 27.944,69 R$ 12.650,62 

68,84% 31,16%

MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO SEM B.D.I R$ 33.274,84 

PREÇO COM B.D.I R$ 40.595,31 

REVISÃO:

UN. QUANT.
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO 

UNITÁRIO 
SEM B.D.I.

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM B.D.I.

PREÇO TOTAL 
COM B.D.I.

%

Documento 26 do PROAD 9493/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.GSFS.HHXT:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Item Descrição Un Quantid.
Custo 

Mão Obra 

 Custo 

Material 

M.O 

Unitário 
TOT.UNIT 

Total Mão 

Obra 

Total Material 

+ 

Equipamentos 

COMP.ARQ.000
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES COM LONA PLÁSTICA 
PRETA C/ 4,0M DE LARGURA M² 1,00 2,13 1,04 1,09 

3777 LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRA C/ 4,0M DE LARGURA
INSUMO 
SINAPI

M² 1,0000                 0,87 0,00 0,87 0,00 0,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 0,0833 12,52                 2,62 1,04 1,26 1,04 0,22

COMP.ARQ.001

GRADES FIXAS EM FERRO GALVANIZADO E PINTADO 
COM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE FERRO  1/2" 
, ESTRUTURADA COM CANTONEIRA 3/4" E BARRAS 
HORIZONTAIS CHATAS 3/4"- MEDIDAS CFE. PROJETO

M² 1,00 334,24 127,67 206,57 

11791

Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra 
chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra 
de ferro quadrada de 1 1/2"

ORSE M² 1,0000             184,69 0,00 184,69 0,00 184,69

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 4,2MM, COMP. 32MM

INSUMO 
SINAPI

UM 4,0000                 0,11 0,00 0,44 0,00 0,44

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 4,5000 17,94                 2,68 80,73 92,79 80,73 12,06

88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

COMP. 
SINAPI

H 3,5000 13,41                 2,68 46,94 56,32 46,94 9,38

COMP.ARQ.002
PORTA PANTOGRÁFICA EM FERRO GALVANIZADO E 
PINTADO M² 1,00 326,55 62,70 263,85 

1832
PORTA PANTOGRÁFICA EM FERRO GALVANIZADO E PINTADO 
COR FOSCA INCLUINDO FECHADURA

ORSE M² 1,0000             252,69 0,00 252,69 0,00 252,69

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 4,2MM, COMP. 32MM

INSUMO 
SINAPI

UM 4,0000                 0,11 0,00 0,44 0,00 0,44

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 2,0000 17,94                 2,68 35,88 41,24 35,88 5,36

88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

COMP. 
SINAPI

H 2,0000 13,41                 2,68 26,82 32,18 26,82 5,36

COMP.ARQ.003 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1,00 3,09 1,60 1,49 

99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
VASSOURA A SECO. AF_04/2019

COMP. 
SINAPI

M² 1,0000 0,34                 0,03 0,34 0,37 0,34 0,03

99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIDO. AF_04/2019

COMP. 
SINAPI

M² 1,0000 0,22                 1,24 0,22 1,46 0,22 1,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. 
SINAPI

H 0,0833 12,52                 2,62 1,04 1,26 1,04 0,22

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE SERVIÇO
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Esquadrias

largura 0,1 altutra 0,1 área

Portas pantográfica 4 4,1 2,8 2,9 11,89        

4 4,1 2,1 2,2 9,02          

5 5,1 2,2 2,3 11,73        

32,64        

largura 0,1 altutra 0,1 área Qtdes área total

Janelas grades 2 2,1 1,2 1,3 2,73          5 13,65       

1 1,1 1,2 1,3 1,43          1 1,43         

1,8 1,9 0,6 0,7 1,33          4 5,32         

1,2 1,3 0,6 0,7 0,91          2 1,82         

0,6 0,7 0,6 0,7 0,49          5 2,45         

7 7,1 1,2 1,3 9,23          1 9,23         

4 4,1 1,8 1,9 7,79          2 15,58       

3 3,1 1,8 1,9 5,89          2 11,78       

total 33,6 16,1 29,80        61,26       

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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