
 

 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ACOMPANHAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO 
ESTRUTURAL, DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DE INSTALAÇÃO DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS DAS LAJES DE ESTACIONAMENTO DO COMPLEXO JUDICIÁRIO 
TRABALHISTA MINISTRO FRANCISCO FAUSTO, EM NATAL/RN. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de 
acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de reforço estrutural, de substituição do sistema de 
impermeabilização e de adequação das instalações de drenagem de águas pluviais das lajes de 
estacionamento do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF), localizado em 
Natal/RN, e com execução programada para o exercício de 2022, compreendendo a disponibilização de 
pessoal técnico, equipamentos e demais insumos necessários e adequados à sua realização, além da 
supervisão e a coordenação desses serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização, conforme 
especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Coordenadoria de Engenharia Arquitetura (CEA) do TRT da 21ª Região, em conformidade com o Ato 
da Presidência nº 277/2007, tem entre suas atribuições, a de acompanhar e fiscalizar obras e serviços de 
engenharia contratados a terceiros por este Tribunal.  Entretanto, embora possua no seu quadro de 
servidores, profissionais no exercício de cargos com habilitação específica de engenharia (3 engenheiros 
civis e 1 engenheiro eletricista), o TRT da 21ª Região não dispõe de recursos humanos em número 
suficiente para a plena e satisfatória realização de todas as atividades planejadas para os próximos 
períodos, considerando sobretudo a execução concomitante de obras e serviços diversos (inclusive a 
expressiva quantidade de obras e serviços de manutenção) em diferentes unidades jurisdicionais e as 
atividades administrativas e de gestão de contratos igualmente de responsabilidade da CEA. 

Assim, para assegurar a adequada realização de serviços especializados de engenharia e arquitetura 
em atendimento às demandas previstas para os próximos períodos verifica-se necessária a contratação de 
serviços técnicos de acompanhamento e apoio à fiscalização de obras por profissionais qualificados 
(engenheiros e/ou técnicos de nível superior), de formar a subsidiar e assistir os servidores da CEA na 
atividade fiscalizadora de contratos, conforme previsão do caput do art. 67 da Lei nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos). 

Destaque-se, ainda, que os serviços de engenharia para os quais ora se propõe a contratação de apoio 
à fiscalização se constituem em demandas apontadas em laudo técnico de avaliação de condições de 
segurança, estabilidade e capacidade de suporte de carga, realizado sobre estruturas de concreto do 
CJTMFF, que precisam ser atendidas a curto prazo, não podendo aguardar melhores condições futuras de 
disponibilidade dos profissionais componentes do quadro técnico deste Tribunal.  Desta forma, entende-se 
estar privilegiando a preservação da funcionalidade das estruturas do CJTMFF, a boa conservação do 
patrimônio edificado e a garantia da segurança de todos os seus usuários. 

Quanto à identificação da natureza do objeto em questão para fins de contratação, observe-se que o 
atendimento a este pedido implicará na realização de atividades mais adequadamente enquadráveis como 
serviços comuns de engenharia. Em consonância com as justificativas trazidas no tópico 9 do Estudo 
Técnico Preliminar correspondente (Doc. 38 do Proad nº 3502/2021) indica-se como opção mais adequada 
a adjudicação dos itens de serviços técnicos de acompanhamento e apoio à fiscalização a uma única 
empresa de engenharia (lote único). 
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3. OBJETIVOS 

Este Termo de Referência, elaborado com base em estudos técnicos preliminares, visa, além de 
caracterizar o objeto da licitação e contratação, possibilitar a comprovação da sua viabilidade técnica, 
permitir a avaliação do custo dos serviços relacionados, favorecer a definição dos procedimentos executivos 
adequados e dos prazos para sua realização, assim como, oferecer os subsídios à realização do processo 
licitatório, à conseqüente contratação de empresa especializada e à adequada prestação dos serviços 
contratados. 

No propósito de atingir estes objetivos serão feitos a descrição, a localização e o detalhamento dos 
serviços a serem prestados e, em seguida, serão apresentados os requisitos de habilitação das licitantes, as 
recomendações para elaboração de propostas, as condições gerais de contratação e de prestação, as 
normas de fiscalização, as normas básicas de segurança e saúde do trabalho, os critérios de aceitação, de 
medição, de pagamento e de recebimento dos serviços e as sanções previstas por descumprimento 
contratual. 

Integram ainda este documento, as planilhas orçamentárias e de custos e formação de preços unitários, 
o cronograma físico-financeiro e as especificações técnicas dos serviços, distribuídas nos seguintes anexos: 

ANEXO A  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
ANEXO B  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
ANEXO C CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (especificações técnicas dos serviços, 
critérios de medição e pagamento). 
ANEXO D  PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. 
ANEXO E  MODELOS DE PLANILHAS DE DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO DO LDI. 
ANEXO F  MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS LEIS SOCIAIS. 
ANEXO G  DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO. 
ANEXO H PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL. 
ANEXO I PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. 
ANEXO J PROJETO DE INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
 

4. TERMINOLOGIA 

Neste Termo de Referência serão empregados termos e expressões relacionados a seguir, aos quais 
devem ser atribuídas as definições, as interpretações e os significados respectivamente indicados: 

• Caderneta de ocorrências: caderno no qual deverão ser registrados fatos, decisões e 
comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de especificações, 
aprovação e conclusão de serviços e etapas executivas, autorizações para execução de serviço 
adicional, autorizações para substituição de equipes e procedimentos, ajustes no cronograma de 
execução dos serviços, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e pelo 
Contratante. 

• Composição de preço: detalhamento de preço unitário de item de serviço que expressa a 
descrição, quantidades, produtividades e custos unitários de materiais, equipamentos e mão-de-
obra (inclusa a incidência das taxas de Leis Sociais e de Lucro e Despesas Indiretas) 
necessários à execução de uma unidade de medida, obtido com base nos sistemas de 
referência de custos, em planilhas de referência de órgãos públicos e publicações 
especializadas e na coleta de preços de mercado. 

• Contratada: empresa proponente vencedora do certame licitatório e contratada para a prestação 
de serviços técnicos profissionais de acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de 
reforço estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das 
instalações de drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro Francisco Fausto. 

• Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 

• Contrato: documento subscrito pelo Contratante e pela Contratada que define as obrigações de 
ambos com relação à prestação de serviços técnicos profissionais de acompanhamento e apoio 
à fiscalização dos serviços de reforço estrutural, de substituição do sistema de 
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impermeabilização e de adequação das instalações de drenagem de águas pluviais das lajes de 
estacionamento do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto. 

• Cronograma: representação gráfica da programação parcial ou total de um serviço, na qual se 
indicam as suas respectivas fases ou etapas e os seus respectivos prazos de prestação. 

• Diário de serviço: diário de execução de serviços de engenharia do TRT da 21ª Região objeto 
de acompanhamento e fiscalização, com páginas numeradas, emitido pela respectiva empresa 
executora/prestadora e visado pela Contratada, no qual deverão ser registrados os fatos normais 
relativos ao seu andamento, como: serviços em execução, efetivo de pessoal, entrada e saída 
de equipamentos, condições climáticas, visitas técnicas, inclusive para as atividades de 
eventuais empresas subcontratadas. 

• Empresa executora: empresa contratada pelo TRT da 21ª Região para a execução dos serviços 
de reforço estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das 
instalações de drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro Francisco Fausto. 

• Equipe de Supervisão Técnico-Administrativa: profissional ou equipe técnica responsável 
pela atuação sistemática e rotineira relacionada à supervisão e coordenação dos serviços de 
acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia e pela emissão e 
apresentação de relatórios quinzenais e final. 

• Equipe de Acompanhamento e Fiscalização: profissional ou equipe técnica dimensionada 
conforme as especificidades próprias da obra e formada e disponibilizada pela Contratada para a 
prestação dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de reforço 
estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das instalações de 
drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do Complexo Judiciário Trabalhista 
Ministro Francisco Fausto. 

• Especificações técnicas: normas técnicas destinadas a fixar e determinar as características, 
condições, critérios e requisitos relacionados ao pessoal técnico, ferramentas, equipamentos e 
procedimentos exigíveis para a prestação dos serviços objeto do contrato com um nível 
adequado de desempenho. 

• Fiscalização: equipe ou agente indicado pelo Contratante para representá-lo perante a 
Contratada e para exercer de modo sistemático atividades cujo objetivo é a verificação do 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 
aspectos. 

• Licitante: empresa participante do certame licitatório para a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais de acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de 
reforço estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das 
instalações de drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro Francisco Fausto. 

• Lucro e Despesas Indiretas (LDI): taxa correspondente a despesas indiretas e remuneração ou 
lucro bruto referentes aos serviços, expressa em porcentagem e incidente sobre a soma dos 
custos de materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários a sua execução. 

• Orçamento: detalhamento do preço global de referência que expressa a descrição, quantidades 
e preços unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de custo unitários, 
necessários à plena execução do objeto. 

• Planilhas de custos e formação de preços: planilhas a serem apresentadas pelos 
participantes do certame licitatório, contendo o detalhamento dos custos que compõem os 
respectivos preços de prestação dos serviços de acompanhamento e fiscalização, supervisão e 
coordenação. 

• Preço global: valor total previsto ou proposto da planilha orçamentária, resultante do somatório 
dos produtos entre os quantitativos e os preços unitários de todos os serviços necessários à 
plena execução do objeto. 
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• Preço unitário: valor unitário previsto ou proposto para a execução de uma unidade de medida 
de determinado serviço da planilha orçamentária. 

• Projeto: conjunto dos desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo as 
informações técnicas relativas à execução de cada obra ou serviço de engenharia. 

• Termo de Referência: conjunto de elementos e informações técnicas necessárias e suficientes 
para caracterizar os serviços objeto da licitação, elaborado com base em estudos técnicos 
preliminares, e que apresente o nível de detalhamento adequado à perfeita definição e 
quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relacionados, à determinação dos prazos e 
métodos de execução e à avaliação dos seus custos parciais e totais. 

• Serviço: atividade executiva ou componente do objeto contratado, definido através de suas 
características. 

 

5. ABREVIATURAS E SIGLAS 

Neste documento serão empregadas as abreviaturas e siglas relacionadas e identificadas a seguir: 

• ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

• ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. 

• CAT: Certidão de Acervo Técnico. 

• CAU/RN: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte. 

• CBO:  Classificação Brasileira de Ocupações. 

• CEA: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura. 

• CJTMFF: Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto. 

• CLT: Consolidação das Leis do Trabalho. 

• CND: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros. 

• CNDT: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

• CNJ: Conselho Nacional de Justiça. 

• CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 

• CREA/RN: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte. 

• CRS:  Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. 

• CSJT: Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

• CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

• CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

• EPI: Equipamentos de Proteção Individual. 

• FDSS:  Fórum Desembargador Silvério Soares. 

• FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

• GFIP: Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

• INSS:  Instituto Nacional do Seguro Social. 

• IRPJ:  Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 

• LDI: Lucro e Despesas Indiretas. 

• LS: Taxa de Leis Sociais. 
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• MTE: Ministério do Trabalho e Emprego. 

• NR:  Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho. 

• RRT: Registro de Responsabilidade Técnica. 

• SEAP: Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio. 

• SICCAU: Sistema de Informação e Comunicação do CAU. 

• SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 

• TCU: Tribunal de Contas da União. 

• TRT 21ª Região: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 

• TST: Tribunal Superior do Trabalho. 

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços técnicos de acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de reforço estrutural, 
de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das instalações de drenagem de águas 
pluviais das lajes de estacionamento do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto 
(Quadro 6.1), incluindo sua supervisão e coordenação, com realização prevista para o próximo exercício, 
serão prestados para dar assistência e suporte à gestão e à fiscalização da execução do respectivo 
contrato pela CEA do TRT da 21ª Região e deverão ser realizados em conformidade com as 
especificações técnicas (Anexo C), normas técnicas aplicáveis e demais disposições constantes desse 
Termo de Referência. 

Quadro 6.1 – Serviços de engenharia do TRT da 21ª Região com previsão de acompanhamento e 
fiscalização por empresa especializada. 

Item Serviços previstos 

Área prevista de 
reforço estruturala, 
impermeabilizaçãob 
e drenagemc  (m2) 

Prazo 
estimado 

para 
execução 

dos 
serviços 
(número 

de meses) 

Período 
previsto 

para 
execução 

dos serviços 

Equipe de 
fiscalização dos 

serviços para 
acompanhamento 

no local 
(composição 

mínima prevista) 

01 

Serviços de reforço 
estrutural, de 
substituição do sistema 
de impermeabilização e 
de adequação das 
instalações de 
drenagem de águas 
pluviais das lajes de 
estacionamento do 
CJTMFF (Natal) 

2.647,20a / 3.375,76b 
/ 3.139,55c 8 Jan/2022 a 

set/2022 

Equipe composta, 
no mínimo, por 1 

técnico (nível 
superior) ou 

tecnólogo em 
construções civis 

(supervisionado por 
equipe composta, 
no mínimo, por 1 
engenheiro civil 

pleno) 

 

6.2. O Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, local dos serviços de reforço estrutural, 
de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das instalações de drenagem de águas 
pluviais a ser acompanhada e fiscalizada, encontra-se localizado na Avenida Capitão-Mor Gouveia, nº 
3104, bairro Lagoa Nova, no município de Natal/RN. 

6.3. Em linhas gerais, o presente objeto compreende serviços técnicos de acompanhamento e apoio à 
fiscalização dos serviços de reforço estrutural, de impermeabilização e de instalações de drenagem de 
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águas pluviais de lajes de estacionamento do CJTMFF (projetos nos Anexos H a J), incluindo a 
supervisão e coordenação desses serviços de acompanhamento e apoio, a serem prestados por ocasião 
da execução dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem, e que englobam, em especial, as 
seguintes atividades: 

a) Acompanhamento in loco da execução dos referidos serviços, mediante presença diária de 
profissional ou equipe residente com qualificação técnica específica (técnico de nível superior ou 
tecnólogo da área da construção civil), de forma integral e continuada; 

b) Apoio à fiscalização dos referidos serviços através da realização de atividades de análise, avaliação, 
controle, monitoramento, quantificação, medição, informação, assessoria e consultoria por profissional 
ou equipe com qualificação técnica específica; 

c) Supervisão e coordenação dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização, mediante 
presença diária de profissional ou equipe com qualificação técnica específica (engenheiro civil pleno), 
de forma parcial e continuada; 

d) Elaboração e apresentação periódica (quinzenal) e final de relatórios técnicos, gerenciais e de 
controle integrados relativos ao acompanhamento e fiscalização dos referidos serviços de engenharia. 

6.4. Os serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de reforço estrutural, de 
impermeabilização e de instalações de drenagem de águas pluviais de lajes de estacionamento do 
CJTMFF deverão ser realizados por profissional ou equipe com formação e qualificação técnica específica 
(ou superior), que terá responsabilidades e atribuições próprias, conforme expresso no Quadro 6.2. 

6.4.1 Caberá à Contratada a definição quanto a dimensão e formação da equipe de fiscalização, desde 
que respeitadas a composição e a qualificação mínimas do Quadro 6.2, atendida adequadamente a 
demanda pelos serviços técnicos de acompanhamento e apoio à fiscalização e preservadas as demais 
condições pactuadas em contrato. 

6.4.2 Os serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização poderão ser prestados por profissional ou 
equipe com qualificação técnica superior (engenheiros e/ou arquitetos) àquelas mínimas indicadas no 
Quadro 6.2. 

Quadro 6.2 – Número de postos (composição mínima), atribuições e requisitos mínimos da 
equipe de acompanhamento e apoio à fiscalização. 

Nº de 
postos 

Ocupação* 
Código 
(CBO) 

Atribuições* 
Requisitos de 
qualificação 

01 

Técnico de 
nível 
superior ou 
tecnólogo da 
área de 
construção 
civil. 

2142-80 

Desempenho das atividades discriminadas 
na Resolução nº 313 do CONFEA, de 
26/09/86, atribuídas a esta modalidade 
profissional.  Acompanhamento e fiscalização 
de obras ou serviços de engenharia.  
Gerenciamento e controle de qualidade de 
obras e serviços.  Realização de 
monitoramentos, quantificações, medições e 
assessorias. Elaboração de relatórios 
técnicos. 

Conclusão de curso 
superior (tecnólogo) 

reconhecido pelo 
Conselho Federal de 

Educação.  
Experiência no 

exercício de atividade 
compatível com as 

atribuições, 
comprovada por  

anotações em carteira 
profissional (CTPS), 

ou através de 
Certidões de Acervo 

Técnico (CAT) 
acompanhadas das 

respectivas 
Anotações de 

Responsabilidade 
Técnica (ART). 

* Baseado na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
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6.5. Os serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização deverão ser prestados no local de execução 
dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem, mediante presença continuada de profissional ou 
equipe com qualificação técnica específica, ao longo de todo o período da respectiva execução, em 
jornada mínima compatível e coincidente com a jornada de trabalho diária utilizada pela empresa 
executora, a ser cumprida e registrada individualmente em livro próprio da Contratada. 

6.6. Os serviços de supervisão e coordenação deverão ser prestados no local de execução dos serviços 
de reforço, impermeabilização e drenagem, no mínimo por profissional com qualificação técnica específica 
(qualificação mínima: engenheiro civil pleno), que assumirá a co-responsabilidade técnica por todos os 
serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização e terá responsabilidades e atribuições próprias 
(conforme expresso no Quadro 6.3), entre as quais a de preposto da Contratada. 

6.6.1 Técnicos de nível superior ou tecnólogos somente poderão assumir a responsabilidade técnica 
pelos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de reforço, impermeabilização e 
drenagem quando estiverem sob supervisão ou direção de engenheiros da área de habilitação 
correspondente durante a respectiva prestação. 

6.7. Os relatórios técnicos individualizados, assinados por todos os responsáveis técnicos pelos serviços 
de acompanhamento e fiscalização (engenheiro supervisor e profissional componente da equipe de 
acompanhamento e fiscalização da obra), deverão ser apresentados periodicamente pela Contratada, até 
o 10º (décimo) e o 25º (vigésimo quinto) dias de cada mês, referente ao período quinzenal imediatamente 
anterior dos serviços acompanhados e fiscalizados, e deverão atender às especificações técnicas do item 
4.1 do Anexo C. 

6.8. O relatório final, assinado pelos responsáveis técnicos pelos serviços de acompanhamento e 
fiscalização (engenheiro supervisor e profissional componente da equipe de fiscalização), deverá ser 
apresentado pela Contratada até o 15º (décimo quinto) dia corrido após o recebimento provisório dos 
serviços de reforço, impermeabilização e drenagem acompanhados e fiscalizados, e deverá atender às 
especificações técnicas do item 4.2 do Anexo C. 

Quadro 6.3 – Número de postos (composição mínima), atribuições e requisitos da equipe de 
supervisão técnica. 

Nº de 
postos 

Ocupação* 
Código 
(CBO) 

Atribuições 
Requisitos de 
qualificação 

01 

Engenheiro 
civil pleno ou 
engenheiro 

civil pleno de 
edificações 

2142-05 
2142-15 

Desempenho das atividades discriminadas 
nas Resoluções nº 218 e 1048 do CONFEA, 
de 29/06/73 e de 14/08/13, respectivamente, 

atribuídas a esta modalidade profissional.  
Supervisão e coordenação de serviços de 

acompanhamento e fiscalização de obras ou 
serviços de engenharia.  Direção e gestão 

técnica de obras e serviços.  Elaboração de 
relatórios técnicos. 

Experiência mínima 
de 5 anos no efetivo 

exercício de atividade 
compatível com as 

atribuições, 
comprovada por 
anotações em 

carteira profissional 
(CTPS), ou através 

de Certidões de 
Acervo Técnico (CAT) 
acompanhadas das 

respectivas 
Anotações de 

Responsabilidade 
Técnica (ART). 

* Baseado na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O custo estimado para a contratação de serviços técnicos de acompanhamento e apoio à fiscalização 
dos serviços de reforço estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das 
instalações de drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do Complexo Judiciário 
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Trabalhista Ministro Francisco Fausto, incluindo sua supervisão e coordenação, obtido da cotação, de 
forma preferencial, com base em custos de insumo e serviços do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil) e em legislação específica, e subsidiariamente, com base em 
pesquisas de preços no mercado local é de R$ 148.283,17 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e 
oitenta e três reais e dezessete centavos), conforme planilha orçamentária do Anexo A. 

 
8. PRAZO DE PRESTAÇÃO 

8.1. O prazo total previsto para a prestação integral dos serviços é de 9 (nove) meses, contados a partir 
do 11º dia após o recebimento, pela Contratada, da ordem de serviço inicial a ser emitida pela CEA do 
TRT da 21ª Região, podendo o mesmo ser acrescido ou reduzido em decorrência de alterações na 
programação de execução dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem a serem 
acompanhados e fiscalizados pela Contratada assim como da data dos recebimentos provisório destes 
serviços, para fins de apresentação de relatório final de acompanhamento e fiscalização. 

8.2. A ordem de serviço inicial será emitida em consonância com a previsão de início dos serviços de 
reforço, impermeabilização e drenagem a serem acompanhados e fiscalizados pela Contratada, 
respeitado o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do Contrato, salvo condição 
impeditiva extraordinária. 

8.3. O intervalo de 10 (dez) dias corridos mencionado no subitem 8.1, entre o recebimento da ordem de 
serviço pela Contratada e o início da contagem do prazo de execução, deverá ser utilizado para os 
procedimentos de regularização exigíveis, tais como, registro das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART), entre outras providências preliminares, referentes aos serviços de acompanhamento e 
apoio à fiscalização, supervisão e coordenação. 

 
9. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 

9.1. Habilitação técnica 

9.1.1. Para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência somente poderá ser contratada 
empresa que atua nos ramos da engenharia e/ou arquitetura com experiência na execução, direção, 
fiscalização ou condução de equipe de obras civis ou de serviços de engenharia em área correlata, 
sendo exigida, para a sua habilitação no processo licitatório, a apresentação da seguinte documentação, 
além de outros documentos estabelecidos no respectivo edital: 

a) Certidão de registro ou inscrição emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a qual a licitante estiver vinculada, 
válida e que demonstre a compatibilidade entre o objeto social da empresa e os serviços objeto da 
licitação; 

b) Declaração da Licitante, devidamente assinada por seu representante legal, de que teve 
conhecimento prévio (antes da apresentação da proposta) de todas as informações necessárias e 
das condições de prestação dos serviços a serem contratados, através de estudo e análise deste 
Termo de Referência, das especificações técnicas e dos demais dados pertinentes disponibilizados 
ou fornecidos pelo TRT da 21ª Região (conforme modelo do Anexo G). 

9.1.2. Para a qualificação técnica será exigida de cada licitante comprovação de aptidão para 
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto licitado, observando-se as seguintes condições: 

9.1.2.1 A atividade a ser comprovada corresponderá à realização do seguinte item: 

a) Execução, direção, fiscalização ou condução de equipe de obra ou serviço técnico de engenharia 
relativo à construção, reforma, recuperação, demolição, reparação, adaptação, instalação, 
conservação ou manutenção de edifícios, ou atividade técnica equivalente, de edificação com um 
mínimo de 1500 m2 de área construída em uma mesma obra ou serviço, ou 3000 m2 distribuídos em 
obras ou serviços diversos, sendo que o menor dessas obras ou serviços não poderá corresponder a 
execução em edificação com área construída inferior a 750 m2. 
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9.1.2.2 Quanto à capacidade técnico-operacional, a comprovação de aptidão da Licitante deverá 
ser feita através da apresentação de atestados de realização de obras ou serviços de engenharia 
compatíveis com as características e quantidades detalhadas no subitem 9.1.2.1, emitidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado e devidamente visados por entidades profissionais competentes 
(CREA, CAU) ou, ainda, Certidões de Acervo Técnico (CAT) acompanhadas das respectivas 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) 
relativas à execução, direção, fiscalização ou condução de equipe das mesmas obras ou serviços, 
emitidas pelos sistemas CREA/CONFEA e/ou SICCAU, respectivamente, e próprias de: 

a) profissionais integrantes do quadro técnico permanente da Licitante, conforme registro em CREA 
e/ou CAU, por ocasião das atestadas execuções ou prestações, ou; 

b) profissionais que tenham guardado com a Licitante vínculo, estabelecido em condições análogas 
àquelas descritas no subitem 9.1.3 abaixo, por ocasião das atestadas execuções ou prestações. 

c) profissionais integrantes do quadro técnico permanente ou ex-responsáveis técnicos de empresas 
de engenharia e/ou especializadas na execução dos serviços ou atividades técnicas caracterizadas 
nas alíneas do subtópico 9.1.2.1, as quais tenham acordado com a Licitante vínculo, estabelecido em 
condições análogas àquelas descritas no subtópico 9.1.4 abaixo, para fins de participação no 
procedimento licitatório e posterior subcontratação no caso de efetiva contratação da Licitante. 

9.1.2.3 Quanto à capacidade técnico-profissional, a comprovação de aptidão (exigível durante o 
processo licitatório apenas para o engenheiro civil pleno indicado pela Licitante como responsável 
pela supervisão e coordenação dos serviços de acompanhamento e fiscalização) deverá ser feita 
através da apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), com a devida baixa no 
respectivo CREA, ou Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo sistema CREA/CONFEA que 
atestem, em ambos os casos, uma experiência prévia mínima de 5 (cinco) anos na execução, 
direção, fiscalização ou condução de equipe de obras ou serviços de engenharia, de características 
semelhantes àquele descrito no subitem 9.1.2.1, alínea "a", em quaisquer quantidades e desde que 
sob a responsabilidade técnica de: 

a) profissionais integrantes do quadro técnico permanente da Licitante, conforme registro em CREA 
e/ou CAU, ou; 

b) profissionais indicados pela Licitante e que guardem com ela vínculo estabelecido nas condições 
descritas no subitem 9.1.3 abaixo. 

c) profissionais integrantes do quadro técnico permanente ou vinculados (consoante condições do 
subtópico 9.1.3) a empresas de engenharia e/ou especializadas na execução dos serviços ou 
atividades técnicas caracterizadas nas alíneas do subtópico 9.1.2.1, as quais tenham acordado com a 
Licitante vínculo, estabelecido em condições análogas àquelas descritas no subtópico 9.1.4 abaixo, 
para fins de participação no procedimento licitatório e posterior subcontratação no caso de efetiva 
contratação da Licitante. 

9.1.3. O vínculo entre a empresa licitante e o profissional técnico por esta indicado para assumir a 
responsabilidade técnica pela prestação dos serviços objeto da licitação, poderá ser comprovado, 
minimamente, através de contrato social, se o profissional for sócio, ou de contrato de trabalho ou de 
contrato civil de prestação de serviços firmado entre ambos (Licitante e profissional) com vista à 
elaboração dos serviços técnico-profissionais correspondentes a sua especialidade. 

9.1.4. O vínculo entre a empresa licitante e eventual empresa pré-selecionada para subcontratação no 
caso de futura contratação, ou seja, aquela indicada para assumir a corresponsabilidade técnica pela 
execução parcial do objeto da licitação, poderá ser comprovado, minimamente, através de contrato civil 
de prestação de serviços firmado entre ambas (empresa licitante e empresa a ser subcontratada) com 
vista à execução dos serviços ou atividades técnicas caracterizadas no subtópico 9.1.2.1 ou, 
alternativamente, através de declaração formal nesses mesmos termos, assinada pelo responsável legal 
da empresa pré-indicada para subcontratação. 

9.1.5. A capacitação técnico-profissional do engenheiro civil pleno indicado pela Licitante como 
responsável pela supervisão e coordenação dos serviços de acompanhamento e fiscalização deverá ser 
comprovada no decorrer do processo licitatório.  A capacitação técnico-profissional do técnico e/ou 
tecnólogo (ou profissional qualificado) indicado pela licitante contratada (conforme requisitos de 
qualificação do Quadro 6.2) e que assumirá a co-responsabilidade técnica pelos serviços de 
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acompanhamento e fiscalização dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem somente 
precisará ser comprovada por ocasião da emissão da respectiva Ordem de Serviço. 

9.1.6. A eventual substituição de profissional, responsável técnico pela realização dos serviços de 
fiscalização, no caso de integrante do quadro técnico permanente ou indicado pela empresa licitante, 
deverá ser por outro de comprovada experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo 
Contratante, sem prejuízo das eventuais sanções contratuais ou legais cabíveis nos casos de 
descontinuidade, mesmo momentânea, no devido registro da responsabilidade técnica no CREA (ou 
CAU) pela prestação durante o período de vigência contratual. 

9.1.7. A eventual substituição de empresa pré-indicada pela Licitante para subcontratação, cujos 
profissionais se tornariam corresponsáveis tecnicamente pela realização de quaisquer dos serviços ou 
atividades técnicas caracterizadas na alínea do subtópico 9.1.2.1, deverá ser por outra de comprovada 
qualificação técnico-operacional equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante, sem 
prejuízo das sanções contratuais ou legais cabíveis nos casos de atrasos na execução dos serviços 
decorrentes de não aprovação de novas indicações. 

9.1.8. A Licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados e declarações por ela apresentados, oferecendo, dentre outros documentos, 
cópias dos contratos que deram suporte às respectivas contratações, endereços atuais das pessoas 
jurídicas contratantes (assim como de possíveis subcontratadas) e locais em que foram executadas as 
obras indicadas ou prestados os serviços correspondentes. 

 

9.2. Elaboração da proposta 

9.2.1. A proposta da Licitante deverá, no seu detalhamento, obedecer estritamente à discriminação 
orçamentária, unidades e quantitativos constantes da planilha trazida no Anexo A, assim como, a 
apresentação por ela do cronograma físico-financeiro correspondente deverá seguir, quanto à sua forma 
de organização, o modelo apensado no Anexo B deste Termo de Referência. 

9.2.2. A proposta deverá consignar o preço unitário e total, por item, expresso em moeda corrente 
nacional, devendo prevalecer em casos de divergência entre o preço unitário e o preço total, o valor 
ofertado como este último, desde que respeitados nas multiplicações os critérios de arredondamento 
dos valores. No caso de licitação por meio eletrônico a Licitante deverá consignar, segundo a forma 
expressa no sistema selecionado, os valores propostos para os serviços especificamente ofertados. 

9.2.3. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relacionados à execução dos 
serviços, nos termos das Condições de Prestação (tópico 12) e Obrigações da Contratada (tópico 18) 
descritas a seguir, mesmo que não haja a discriminação específica desses itens na planilha 
orçamentária e no caderno de especificações técnicas (especificações técnicas dos serviços, critérios 
de medição e pagamento).  Assim deverão ser previstas as seguintes despesas diretas e indiretas: 
tributos; tarifas; salários; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações e quaisquer 
outros que forem devidos aos seus empregados ou prepostos envolvidos com o objeto do contrato; 
diárias; aluguéis; treinamentos e deslocamentos de profissionais e funcionários; transporte de materiais, 
ferramentas e equipamentos, fretes e seguros; garantias; impressões de projetos e obtenção de 
documentos; outros custos administrativos, operacionais e financeiros.  Da mesma forma, deverão ser 
incorporados aos seus preços as taxas de lucro e despesas indiretas (LDI) e as perdas ou desperdícios 
de insumos diretos e indiretos necessários à execução dos serviços. 

9.2.4. A Licitante deverá considerar a realização ordinária dos serviços de fiscalização no 
mesmo local, dias e horários da execução dos serviços de reforço, impermeabilização e 
drenagem pela empresa executora, nos dias de semana (segundas-feiras a sextas-feiras) e no 
horário das 13h (treze horas) às 21h45 (vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos), podendo 
eventualmente haver a realização dos trabalhos em outros horários e/ou em horários 
extraordinários (sábados, domingos, feriados e horário noturno) no mesmo local, mediante 
prévia anuência do Contratante. 

9.2.5. A Licitante deverá considerar que o emprego de mão-de-obra em horários extraordinários 
(sábados, domingos, feriados e horário noturno) para a execução dos serviços de acompanhamento e 
apoio à fiscalização, supervisão e coordenação no local e de forma coincidente com a execução dos 
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serviços de reforço, impermeabilização e drenagem, ou por qualquer outra conveniência da Contratada, 
deverão ser suportados exclusivamente pela mesma. 

9.2.6. O emprego de mão-de-obra em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e horário 
noturno) para a execução dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização, supervisão e 
coordenação no local e de forma coincidente com a execução dos serviços de reforço, 
impermeabilização e drenagem, ou por qualquer outra conveniência da empresa contratada, ou ainda 
para aqueles que forem necessários à preservação da integridade dos bens do TRT da 21ª Região ou 
de terceiros quando em situação de risco deverá ser previamente autorizado pelo Contratante. 

9.2.7. A proposta da Licitante deverá se submeter aos seguintes critérios de aceitabilidade de preços 
unitários e global, sob pena de desclassificação nos casos de não atendimento: 

a) Os preços unitários da planilha orçamentária da Licitante não poderão ser superiores a 10% 
quando comparados aos correspondentes preços unitários da planilha orçamentária (Anexo A) 
elaborada pelo TRT da 21ª Região e que definiu o preço global de referência; 

b) O preço global da proposta da licitante terá como limite máximo o preço global de referência, 
definido como total geral da planilha orçamentária elaborada pelo TRT da 21ª Região (Anexo A). 

9.2.8. A Licitante deverá ainda entregar ao TRT da 21ª Região, como parte de sua proposta, para fins 
de análise, o detalhamento da composição de todos os seus preços unitários e os demonstrativos dos 
cálculos das taxas de Lucro e Despesas Indiretas (LDI) e de Leis Sociais (LS), utilizadas na formação de 
seus preços.  Para isto, deverá seguir a metodologia de elaboração de composições empregada na 
construção das planilhas do Anexo D e os modelos de planilha apensos nos Anexos E e F deste Termo 
de Referência, respectivamente, observando inclusive a opção pela desoneração ou não 
desoneração de sua folha de pagamento, tudo em conformidade com a sua proposta apresentada. 
Uma vez verificada a necessidade de correções nas composições e nos demonstrativos apresentados 
será concedido a Licitante um prazo adicional de 3 (três) dias úteis para a efetuação das devidas 
correções. 

9.2.9. A Licitante deverá apresentar o detalhamento da composição dos seus preços unitários 
discriminando separadamente as parcelas correspondentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, 
mesmo para aqueles itens apresentados como serviço ou composição auxiliar na sua planilha 
correspondente no Anexo D, sob pena do valor integral do custo direto do item (soma dos custos de 
mão-de-obra, materiais e equipamentos) ser considerado como base de cálculo para recolhimento à 
Previdência Social (conforme arts. 112, 121 e 122 da IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009), 
sendo, nestes casos, realizada a retenção das quantias respectivas sem as possíveis deduções. 

9.2.10. A licitante deverá preencher os campos das planilhas de demonstrativos dos cálculos das 
taxas de LDI e de LS com percentuais e valores efetivamente praticados por ela e/ou que lhe são 
impostos pela legislação vigente, sob pena de alteração ou exclusão das parcelas 
comprovadamente desconformes, ou, na impossibilidade de correção das planilhas, de 
desclassificação da empresa do processo licitatório. 

9.2.11. No preenchimento das planilhas de demonstrativo de LDI utilizados na formação dos seus preços 
e na elaboração do seu orçamento, a licitante não poderá incluir, como parcelas de composição dessa 
taxa, o IRPJ e a CSLL. De acordo com orientação do TCU, esses não devem integrar o cálculo do LDI, 
por se constituírem em tributos de natureza direta e pessoal, que oneram pessoalmente a Contratada, 
não devendo, portanto, ser repassado ao Contratante. 

9.2.12. O prazo de validade da proposta deverá ser indicado em conformidade com os limites 
estabelecidos no edital. 

 

10. SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços objeto 
do contrato. 

10.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for aprovada 
prévia e expressamente pelo Contratante, sendo condição essencial para essa aprovação, a 
comprovação de capacidade técnica da subcontratada para a realização dos serviços a serem 
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subcontratados, atendidas, proporcional e especificamente, as mesmas condições previstas no subitem 
9.1 deste Termo de Referência (Habilitação técnica). 

10.2.1. Nos casos particulares de subcontratação para a realização das atividades ou serviços 
discriminados especificamente no sub-tópico 9.1.2.1, a aprovação pelo Contratante demandará a 
demonstração do atendimento, pela pretensa subcontratada, a condições de qualificação análogas 
àquelas do referido tópico, porém redefinidas proporcionalmente à parcela das atividades ou serviços a 
ser subcontratada, tanto para a comprovação da sua capacidade técnico-operacional quanto para a 
comprovação da capacidade técnico-profissional dos seus responsáveis técnicos e profissionais. 

10.2.2. Nos casos de subcontratação para a realização de atividades ou serviços para os quais não 
haja, neste Termo de Referência, expressa e específica exigência de comprovação da capacidade 
técnico-operacional ou de comprovação da capacidade técnico-profissional, a aprovação pelo 
Contratante demandará apenas o cumprimento pela subcontratada das demais obrigações contratuais 
aplicáveis e de outras exigíveis pela legislação. 

10.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante 
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

11.  LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

11.1. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive 
por suas subcontratadas e fornecedores. 

11.2. A Contratada deverá providenciar junto ao CREA/RN e/ou CAU/RN, todas as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes nos termos da Lei Federal específica, inclusive as de 
natureza acessória, registrando devidamente as atividades profissionais relacionadas com a prestação 
dos serviços, como condição prévia necessária e indispensável ao início de sua realização. 

11.3. No caso de subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 10 deste Termo de 
Referência, a empresa subcontratada deverá providenciar junto ao CREA/RN e/ou CAU/RN, antes do 
início da realização desses, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) referente à co-responsabilidade técnica pelos serviços subcontratados, 
de conformidade com a legislação específica. 

11.4. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 
para a prestação dos serviços objeto do contrato. 

11.5. A Contratada deverá atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 
providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de responsável por acidentes e danos que 
eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas com a prestação 
dos serviços objeto do contrato. 

11.6. O Contratante poderá, a qualquer momento durante a vigência do contrato, exigir a apresentação 
de qualquer documentação no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária 
da Contratada e de suas subcontratadas, no que estritamente diz respeito à execução do objeto do 
contrato. 

 
12. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO 

Deverão ser atendidas as seguintes condições específicas pela Contratada para a adequada prestação 
de serviços técnicos profissionais de acompanhamento e apoio à fiscalização dos serviços de reforço 
estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das instalações de drenagem 
de águas pluviais das lajes de estacionamento do CJTMFF, inclusive sua supervisão e coordenação: 
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12.1. Condições iniciais 

12.1.1. A Contratada deverá possuir, em seu quadro permanente, ou manter relação contratual com o 
profissional especializado devidamente habilitado que assumirá, na condição de componente da equipe 
de supervisão, a supervisão e coordenação do acompanhamento e fiscalização dos serviços de reforço 
estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das instalações de 
drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do CJTMFF e a co-responsabilidade técnica 
por todos os demais serviços até o cumprimento integral do contrato. 

12.1.2. A Contratada deverá, por ocasião do início da prestação dos serviços objeto do contrato, 
possuir em seu quadro permanente ou manter relação contratual com o profissional especializado 
devidamente habilitado que assumirá a co-responsabilidade técnica pelo acompanhamento e pela 
fiscalização dos serviços de reforço estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de 
adequação das instalações de drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do CJTMFF ao 
longo de sua execução, na condição de componente da equipe de fiscalização. 

12.1.3. A Contratada deverá dispor dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos 
necessários e dos meios de produção adequados e suficientes à prestação dos serviços, em 
conformidade com o objeto contratado, os quais deverão mobilizar e utilizar com eficiência e eficácia, 
não lhe cabendo qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e 
técnicas de trabalho originalmente selecionados e que se mostraram posteriormente incompatíveis com 
a prestação contratual. 

12.1.4. A Contratada deverá estudar minuciosamente todos os elementos dos projetos, especificações, 
cronogramas e demais dados fornecidos pelo Contratante, relacionados a execução dos serviços de 
reforço estrutural, de substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das instalações de 
drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do CJTMFF, de forma a viabilizar uma boa e 
adequada prestação dos serviços de acompanhamento e fiscalização, assim como de sua supervisão e 
coordenação. 

12.1.5. A Contratada deverá, a critério do Contratante e nos termos e condições definidos no 
instrumento convocatório, prestar e apresentar garantia de execução contratual, em conformidade com 
a legislação específica. 

12.1.6. A Contratada deverá principiar a prestação dos serviços dentro de até 10 (dez) dias 
consecutivos contados do recebimento da Ordem de Serviço, devendo-se buscar a adequada 
coincidência com o início da execução dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem a serem 
acompanhados e fiscalizados. 

12.1.7. A Contratada deverá apresentar, antes do início da prestação dos serviços, uma declaração 
com indicação dos profissionais que assumirão a sua responsabilidade técnica, sendo imprescindível a 
comprovação das respectivas capacitações técnico-profissionais conforme os requisitos exigidos neste 
Termo de Referência. 

12.1.8. A Contratada deverá apresentar, antes do início da prestação dos serviços, as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) com referência 
específica ao objeto contratual e em nome dos profissionais das equipes técnicas de fiscalização e de 
supervisão por ela indicados, registrando devidamente todas as atividades relacionadas ao Contrato. 

 

12.2. Condições e obrigações gerais de prestação 

12.2.1. A Contratada deverá providenciar os recursos necessários à administração e à prestação dos 
serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

12.2.2. A Contratada deverá realizar os serviços em rigorosa observância a este Termo de Referência, 
em estrita fidelidade ao cronograma estabelecido, à sua proposta, às especificações técnicas fornecidas 
pelo Contratante e em conformidade com as normas técnicas pertinentes. 

12.2.3. A Contratada deverá providenciar para que o seu pessoal e demais suprimentos estejam em 
tempo hábil nos locais de prestação, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e 
garantir o atendimento aos prazos estipulados no contrato. 
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12.2.4. A Contratada deverá fornecer à Fiscalização, quando solicitada ou quando prevista a realização 
em horário extraordinário, a relação dos profissionais e equipes destacadas para a prestação dos 
serviços contratados, contendo, além do nome completo dos profissionais, o seu número de 
identificação (CPF ou RG) e a sua formação.  Quando da realização de serviços fora do horário normal 
de funcionamento da unidade do Contratante, essa relação deverá ser fornecida com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

12.2.5. A Contratada deverá afastar imediatamente dos locais de realização dos serviços qualquer 
funcionário seu ou de suas subcontratadas cuja substituição tenha sido motivadamente solicitada pela 
Fiscalização. 

12.2.6. O profissional ou equipe técnica responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços 
de reforço estrutural, impermeabilização e drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do 
CJTMFF deverá fazer o registro de fatos normais do seu andamento no respectivo diário de serviços, 
complementando, confirmando ou retificando os registros dos representantes da empresa contratada 
para sua execução, e, conjuntamente com a Fiscalização, realizar anotações no mesmo livro, sobre os 
fatos, decisões e comunicações que tenham implicação contratual. 

12.2.7. O profissional ou equipe técnica responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços 
de reforço estrutural, impermeabilização e drenagem de águas pluviais das lajes de estacionamento do 
CJTMFF deverá assistir e auxiliar os representantes da empresa contratada para sua execução a 
preparar a documentação de todas as eventuais modificações havidas nos respectivos projetos, de 
forma que haja o devido registro das revisões e complementações dos seus elementos constituintes 
(pranchas, desenhos, especificações, entre outros), inclusive na elaboração de desenhos “como 
construído” (“as built”) correspondentes a todas as plantas e detalhes de arquitetura e engenharia que 
devam sofrer correções. 

12.2.8. A Contratada deverá realizar todas as atividades de acompanhamento e apoio à fiscalização e 
de supervisão e coordenação programadas, rotineiras ou eventuais, consoante discriminado nos itens 2 
e 3 do Anexo C-1 (Especificações Técnicas) deste Termo de Referência, respeitando os prazos 
estabelecidos e as demais condições contratuais. 

12.2.9. A Contratada deverá estudar minuciosamente todos os elementos de projeto, especificações e 
demais dados fornecidos pelo Contratante referentes aos serviços de reforço, impermeabilização e 
drenagem a serem fiscalizados, antes e durante a sua execução, e deverá informar à Fiscalização sobre 
qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada. 

12.2.10. A Contratada deverá comunicar imediatamente à Fiscalização a ocorrência de qualquer fato 
anormal ou extraordinário observado nos locais de realização dos trabalhos, especialmente se o 
ocorrido representar situação de risco para as pessoas ou para o patrimônio público ou privado. 

 

13. CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO 

13.1. Somente poderão ser consideradas para efeito de aceitação, medição e pagamento, as parcelas 
dos serviços efetivamente prestados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa 
correspondência com as especificações técnicas e obedecidos os demais critérios, condições e 
recomendações trazidos no edital, no instrumento contratual e nos seus anexos. 

13.2. A medição dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização será realizada mensalmente 
pela Fiscalização mediante solicitação expressa da Contratada que deverá elaborar e apresentar, 
conjuntamente com o documento de solicitação, relatórios técnicos quinzenais, individualizados para os 
serviços sob acompanhamento e fiscalização, na forma impressa e em mídia eletrônica ou ótica, 
confeccionados em conformidade com as especificações técnicas (Anexo C-1). 

13.3. Conjuntamente com a documentação necessária à solicitação de medição dos serviços a 
Contratada deverá providenciar a atualização do diário de serviços.  No caso de descumprimento deste 
pré-requisito o Contratante poderá aplicar à Contratada a sanção correspondente prevista em contrato. 

13.4. O Contratante poderá realizar a retenção ou glosa nos valores inicialmente estimados, mediante 
redução nas quantidades medidas, quando a Contratada deixar de produzir os resultados esperados, 
deixar de realizar atividades programadas ou solicitadas, deixar de executar as atividades contratadas ou 
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deixar de executá-las com a qualidade mínima exigida conforme especificações técnicas, ou ainda, 
quando deixar de utilizar recursos humanos exigíveis para a prestação dos serviços ou utilizá-los com 
qualidade ou em quantidade inferior à demandada. 

13.5. A primeira medição deverá ser elaborada considerando os serviços executados no período 
decorrido entre o 1º dia após o início dos trabalhos de acompanhamento e fiscalização pela Contratada e 
o último dia do mês correspondente (proporcional).  Nos meses subseqüentes deverá ser considerado o 
período integral de cada mês, a depender do início e evolução da execução dos serviços sob 
acompanhamento e fiscalização, com exceção da última medição que poderá, dependendo do prazo de 
execução acordado e da conclusão e recebimento dos serviços acompanhados e fiscalizados, 
compreender um período inferior a um mês completo. 

13.6. A discriminação e quantificação dos serviços considerados em cada medição, inclusive a 
utilização de unidades de medidas, deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento (Anexo A) 
e de critérios de medição e pagamento (Anexo C-2) apensas a este Termo de Referência. 

13.7. Por ocasião da medição dos serviços executados, o Contratante poderá exigir a apresentação de 
qualquer documentação complementar no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária da Contratada e de suas subcontratadas, no que diz respeito à execução do objeto do 
contrato. 

 

14. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

14.1. Os pagamentos serão processados mensalmente, em moeda corrente nacional, por meio de 
ordem bancária, dentro do prazo estabelecido em contrato, somente após a apresentação pela 
Contratada das notas fiscais/faturas correspondentes ao período de prestação dos serviços (período de 
competência) para atestação pela Fiscalização, devendo ser retidos na fonte os tributos e contribuições 
incidentes determinados pela legislação. 

14.1.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização as notas fiscais/faturas correspondentes ao 
período mensal de competência até o 10º (décimo) dia útil do mês posterior ao da prestação dos 
serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização considerados. 

14.1.2. A Contratada deverá emitir suas notas fiscais/faturas em consonância com a legislação 
tributária vigente, sob pena de não serem aceitas para fins de pagamento se identificada qualquer 
ressalva. 

14.2. A Contratada deverá encaminhar, até o momento da apresentação das notas fiscais/faturas 
mensais, os últimos relatórios quinzenais nas suas versões corrigidas após a análise da Fiscalização, 
assinados pelos responsáveis técnicos da Contratada, contendo, no mínimo, os itens e informações 
discriminadas no item 4 do Anexo C-1, e relativos ao coincidente período de competência. 

14.3. Por ocasião da apresentação das notas fiscais/faturas mensais para o seu pagamento, a 
Contratada deverá ofertar as provas da manutenção de sua condição de regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária atestada antes da contratação, mediante o oferecimento atualizado da respectiva 
documentação exigida no edital para fins de habilitação. 

14.4. A Contratada deverá apresentar qualquer documentação complementar exigida pelo Contratante 
no intuito de comprovação da plena regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada e de 
suas subcontratadas, no que diz respeito à execução do objeto do contrato.  O descumprimento dessa 
obrigação não acarretará a retenção do pagamento pelos serviços prestados no mês de competência mas 
poderá suscitar a aplicação das sanções cabíveis previstas em contrato. 

14.5. O Contratante poderá ainda promover as retenções de pagamento necessárias ao cumprimento 
das recomendações ou exigências legais estabelecidas em qualquer legislação de natureza fiscal, 
trabalhista ou previdenciária pertinente ao contrato, assim como poderá deduzir do montante a pagar os 
valores correspondentes a sanções ou indenizações devidas pelo Contratado, em conformidade com os 
termos contratuais. 

14.6. Somente serão encaminhadas para pagamento as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada 
com base nas medições de serviços efetivamente prestados pela Contratada e aprovados pela 
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Fiscalização, obedecidas as demais condições específicas trazidas neste Termo de Referência, no edital, 
no contrato e nos seus anexos. 

 

15. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

Os serviços executados pela Contratada serão recebidos, em conformidade com os artigos 73 a 76 da 
lei 8.666/93 e modificações posteriores, da seguinte forma: 

15.1. Em uma primeira etapa, após a conclusão dos serviços de acompanhamento e fiscalização, por 
solicitação formal da Contratada e mediante uma análise realizada pela Fiscalização ou Comissão de 
Recebimento sobre o conjunto de relatórios quinzenais e final e demais documentos exigíveis 
apresentados, será efetuado o recebimento provisório do objeto contratual. 

15.2. Após essa análise, uma vez constatada a regular conclusão dos serviços de acompanhamento e 
fiscalização, sem ocorrência de pendências a serem solucionadas ou corrigidas pela Contratada, será 
emitido Termo de Recebimento Provisório pela Fiscalização ou Comissão de Recebimento, a ser 
assinado pelas partes, no qual será fixado prazo para cumprimento das obrigações necessárias ao 
recebimento definitivo e para a observação da adequação dos serviços executados e recebidos de forma 
provisória. 

15.3. A constatação da ocorrência de quaisquer pendências a serem solucionadas ou vícios a serem 
sanados pela Contratada por ocasião da vistoria realizada pela Fiscalização ou Comissão de 
Recebimento resultará na momentânea recusa do recebimento provisório do objeto contratual, devendo a 
Contratada realizar todas as correções, substituições e adequações necessárias e corrigir e resolver 
quaisquer problemas identificados e atinentes aos serviços executados, de forma a possibilitar este 
recebimento em momento posterior, mediante sua solicitação de nova inspeção a ser realizada 
oportunamente pelo Contratante. 

15.4. Em uma segunda etapa, após o decurso do prazo fixado no recebimento provisório para 
cumprimento das obrigações pendentes, correção das falhas apontadas e/ou para observação da 
adequação dos serviços executados, mediante nova análise realizada pela Fiscalização ou Comissão de 
Recebimento e, caso constatada a ausência de novas pendências ou vícios, será procedido o 
recebimento definitivo do objeto contratual com a emissão de termo circunstanciado a ser assinado pelas 
partes.  O prazo máximo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento pelo Contratante da solicitação de análise do Contratado, desde que também 
satisfeitas as exigências elencadas nos sub-tópicos seguintes. 

15.5. Como condição prévia para os recebimentos provisório e definitivo, o Contratante poderá ainda 
exigir a apresentação de qualquer documentação complementar no intuito de comprovar a plena 
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada e de suas subcontratadas, no que diz 
respeito à prestação dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização. 

15.6. O pagamento das parcelas correspondentes e proporcionais às pendências e/ou vícios 
identificados durante os procedimentos de recebimento poderá ser retido até que a Contratada 
providencie a sua solução e/ou seu saneamento, a Fiscalização comprove a efetividade das medidas 
solucionadoras e/ou saneadoras mediante nova vistoria e o Contratante realize o recebimento dos 
serviços. 

 

16. NORMAS DE FISCALIZAÇÃO 

16.1. Atividades da fiscalização 

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam as suas obrigações 
e estabelecem as suas prerrogativas: 

16.1.1. manter um arquivo de toda a documentação pertinente aos serviços, incluindo: edital e seus 
anexos, contrato, Termo de Referência, planilha orçamentária, especificações técnicas, planilhas de 
custos, cronogramas, diário de serviços (inclusive caderneta de ocorrências), correspondências e 
relatórios; 
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16.1.2. promover, quando necessário, reuniões com a Contratada para análise e discussão sobre o 
planejamento de etapas da prestação ou sobre o andamento dos serviços, para a prestação de 
esclarecimentos ou para a definição de providências necessárias ao cumprimento do contrato, entre 
outros assuntos; 

16.1.3. exercer controle sobre o cronograma de prestação dos serviços, criticando e aprovando os 
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e 
apoio à fiscalização, de supervisão e coordenação; 

16.1.4. esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
projetos, especificações, normas, recomendações e demais elementos fornecidos pelo Contratante para 
a execução dos serviços a serem acompanhados e fiscalizados, bem como fornecer informações e 
instruções necessárias ao desenvolvimento das atividades de acompanhamento e apoio à fiscalização, 
de supervisão e coordenação; 

16.1.5. solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços em 
execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades da 
empresa executora dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem e de outras empresas ou 
profissionais eventualmente contratados pelo Contratante; 

16.1.6. fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela Contratada no que diz respeito a 
adequada e integral prestação dos serviços e ao atendimento às normas de fiscalização, segurança e 
de saúde do trabalho relacionadas neste Termo de Referência e nos dispositivos legais pertinentes; 

16.1.7. solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos pela Contratada relativos aos 
serviços contratados; 

16.1.8. paralisar a prestação ou solicitar a re-execução de qualquer serviço que não seja realizado em 
conformidade com as especificações e normas técnicas ou qualquer dispositivo oficial aplicável ao 
objeto do contrato; 

16.1.9. preencher e visar o diário de serviços, complementando, confirmando ou retificando as 
informações prestadas pelos técnicos da Contratada; 

16.1.10. aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços prestados, verificar e atestar as respectivas 
medições, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

16.1.11. solicitar os acréscimos ou supressões ao contrato quando necessários; 

16.1.12. solicitar, a qualquer tempo, a substituição de qualquer profissional ou empregado da Contratada 
ou de suas subcontratadas que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização, que desrespeite ou 
descumpra as normas de segurança e saúde no trabalho ou cuja presença nos locais de realização dos 
serviços seja considerada inadequada ou prejudicial ao cumprimento contratual. 

16.1.13. solicitar a abertura de procedimento administrativo de aplicação de sanções à Contratada nos 
casos de constatação de irregularidades na execução do contrato passíveis de penalidade ou de 
verificação de descumprimento contratual. 

 

16.2. Normas gerais de fiscalização 

Durante a prestação dos serviços objeto do contrato deve-se obedecer, além daquelas inseridas em 
outros itens deste Termo de Referência, às seguintes normas e condições de fiscalização: 

16.2.1. O Contratante manterá desde o início da realização dos serviços até o seu recebimento 
definitivo, ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados, 
com formação específica na área de engenharia ou arquitetura, em número e com atributos que 
considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 

16.2.2. A Fiscalização deverá autorizar o início da prestação do serviço de acompanhamento e apoio à 
fiscalização e de sua supervisão e coordenação, através de emissão ou transmissão da respectiva 
ordem de serviço (OS). 

16.2.2.1 A Contratada somente executará os serviços de acompanhamento e apoio à 
fiscalização no local de execução dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem, nos 
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dias e horários estabelecidos e consentidos pela Fiscalização (inclusive sábados, domingos, 
feriados e em horários noturnos), preferencialmente de forma concomitante com a execução dos 
trabalhos pela empresa executora. 

16.2.2.2 Quando da escolha de datas ou períodos extraordinários para a realização dos 
serviços contratados, a decisão da Fiscalização se dará sempre com base na conveniência e 
necessidade do Contratante e com o fito de se preservar os interesses institucionais, se respeitar 
as normas e recomendações aplicáveis e/ou evitar possíveis estorvos e prejuízos ao regular 
exercício das atividades usuais desenvolvidas nos locais de execução. 

16.2.2.3 Somente após expressa liberação pela Fiscalização será permitido o começo de 
qualquer etapa dos trabalhos que resulte em obstáculos ao funcionamento normal das 
dependências do Contratante, inclusive pela restrição de acesso ou trânsito de pessoas, veículos 
e cargas ou pela interrupção, mesmo parcial, do fornecimento de água, gás, dados, telefonia e 
energia elétrica ou do funcionamento de qualquer dos sistemas instalados em suas dependências. 

16.2.3. A Contratada deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante ou pelos seus 
representantes, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação, bem como aqueles que comprovem a sua regularidade fiscal, 
trabalhista e previdenciária, especialmente no tocante à situação dos seus empregados e dos 
empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestação dos serviços. 

16.2.4. A Fiscalização deverá comunicar as suas determinações e dar as suas instruções diretamente 
ao responsável técnico da Contratada ou ao seu preposto, sendo vedado ao Contratante e aos seus 
representantes exercer poder de mando sobre os empregados da Contratada. 

16.2.5. A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada deverá ser preferencialmente realizada 
através de correspondência oficial e de anotações ou registros no diário de serviços. 

16.2.6. A Contratada deverá complementar, confirmar ou retificar periodicamente os registros 
realizados pela empresa executora dos serviços de reforço, impermeabilização e drenagem no 
respectivo diário de serviços. 

16.2.7. A Fiscalização deverá complementar, confirmar ou retificar os registros realizados pela 
Contratada no diário de serviços. 

16.2.8. A Contratada deverá registrar em caderneta de ocorrências própria, os fatos, decisões e 
comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de especificações, aprovação e 
conclusão de serviços e suas etapas, autorizações para execução de serviço adicional, autorizações 
para substituição de procedimentos, ajustes no cronograma de execução dos serviços, irregularidades e 
providências a serem tomadas pela Contratada e pelo Contratante. 

16.2.9. Nenhum trabalho adicional ou modificação das recomendações e especificações estabelecidas 
pelo Contratante será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização daquele, 
respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no edital e no contrato. 

16.2.10. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação das especificações, normas e 
recomendações técnicas, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a 
Contratada da responsabilidade, mesmo parcial, pela prestação dos serviços. 

16.2.11. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade 
da Contratada para terceiros, sejam empresas, profissionais ou técnicos subcontratados. 

16.2.12. O Contratante, através da Fiscalização, poderá admitir os subcontratados que previamente 
aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de transferência de 
responsabilidade. 

16.2.13. A Contratada deverá providenciar a imediata substituição de qualquer profissional, seu ou de 
suas subcontratadas, que tenha sido justificadamente solicitada pela Fiscalização, assumindo qualquer 
ônus decorrente das medidas necessárias ao atendimento desse pedido. 

16.2.14. A Fiscalização poderá determinar, a seu critério justificado, a interrupção total ou parcial dos 
serviços sempre que assim estiver previsto e determinado no contrato, quando for verificada a prestação 
de serviços em desconformidade com as especificações, normas e recomendações técnicas elaboradas 
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ou estabelecidas ou quando forem constatados problemas de qualidade nos serviços ou riscos à saúde 
das pessoas ou à integridade do patrimônio público ou privado. 

16.2.15. As reuniões realizadas entre os representantes da Contratada e do Contratante serão 
documentadas por atas de reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os 
seguintes elementos: data, local, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e 
responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

16.2.16. Nas reuniões realizadas com o Contratante, a Contratada deverá ser obrigatoriamente 
representada por seu preposto e, nas reuniões inicial e quinzenais ou quando fizer parte da pauta 
qualquer assunto de ordem técnica, também pelos outros responsáveis técnicos pela prestação dos 
serviços. 

16.2.17. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização relacionados à orientação 
geral, controle e acompanhamento dos serviços serão considerados como se fossem praticados pelo 
Contratante. 

 

17. NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Para a execução dos serviços constitui-se em requisito básico, sob os aspectos de segurança e saúde 
no trabalho, o respeito às seguintes normas: 

17.1. Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de 
segurança a serem adotadas durante a prestação dos serviços, em atendimento aos princípios e 
disposições das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho (NR) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). 

17.2. A Contratada e suas subcontratadas deverão manter seus profissionais e funcionários com 
identificação visível na forma de crachá, com dados básicos (nome, cargo/função e documento de 
identidade) e fotografia recente. 

17.3. A Contratada e as suas subcontratadas deverão fornecer aos seus profissionais e funcionários 
todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) do MTE, na sua versão mais atualizada, de conformidade com a natureza dos serviços em 
execução. 

17.4. A Contratada e as suas subcontratadas deverão garantir a instrução e o treinamento apropriados 
dos seus profissionais e funcionários sobre o uso e as limitações dos EPIs, assim como providenciar a 
sua guarda, conservação e higienização adequadas. 

17.5. A Contratada deverá advertir, e conforme a gravidade do caso ou sua reincidência, afastar ou 
substituir seus empregados e/ou de suas subcontratadas que desrespeitarem quaisquer das normas de 
segurança estabelecidas neste Termo de Referência ou em outros dispositivos legais pertinentes. 

17.6. A Contratada, por intermédio do profissional ou equipe técnica de acompanhamento e apoio à 
fiscalização dos serviços de reforço estrutural, de impermeabilização e de instalações de drenagem de 
águas pluviais de lajes de estacionamento do CJTMFF, deverá monitorar a realização de ação de 
capacitação e treinamento em saúde e segurança no trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes, 
com carga horária mínima de duas horas mensais e dentro do período da respectiva jornada de trabalho, 
direcionada a todos os funcionários da empresa executora envolvidos com a execução dos serviços, em 
conformidade com a Resolução nº 98/2012 do CSJT. 

17.7. A Contratada, por intermédio do profissional ou equipe técnica de acompanhamento e apoio à 
fiscalização de reforço estrutural, de impermeabilização e de instalações de drenagem de águas pluviais 
de lajes de estacionamento do CJTMFF, deverá cobrar da empresa executora o pleno cumprimento das 
normas de segurança e saúde no trabalho exigíveis e constantes do respectivo contrato, notificando a 
ocorrência de qualquer evento relevante no diário de serviços e promovendo a imediata comunicação dos 
fatos à Fiscalização. 

17.8. Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 
competente, da maneira mais detalhada possível e por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a 
prestação dos serviços, inclusive princípios de incêndio. 
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17.9. A Contratada e as suas subcontratadas deverão também observar as normas de segurança e de 
saúde no trabalho estabelecidas em outros dispositivos legais federais, estaduais e municipais 
pertinentes, e não constantes deste Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais processos, 
ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência do descumprimento de 
obrigações e recomendações constantes desse conjunto de normas. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da Contratada, além de todas aquelas já discriminadas nos diversos itens desta peça e 
por força de dispositivos legais: 

18.1. Executar os serviços de acordo com as planilhas de quantitativos, especificações técnicas e 
cronograma de prestação previamente definidos e acordados, com as normas e regulamentações 
técnicas específicas aplicáveis ao objeto e com as demais recomendações e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência; 

18.2. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução dos 
serviços, tais como: salários, adicionais, benefícios, transporte (de pessoal, ferramentas, equipamentos e 
materiais), diárias, estadias, encargos (sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe), 
seguros, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, 
inclusive aqueles vinculados às empresas subcontratadas; 

18.3. Designar preposto para atuar como seu representante legal e administrativo durante a vigência do 
contrato, na supervisão e coordenação dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização e no 
gerenciamento operacional das equipes de trabalho; 

18.4. Abster-se de utilizar na execução do objeto contratual como força de trabalho, pessoas que sejam 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRT da 21ª 
Região (art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação que lhe foi dada pela Resolução nº 09/2005, do 
CNJ); 

18.5. Abster-se de colocar à disposição do Contratante, para o exercício de funções de chefia, pessoas 
que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/2012 do Conselho Nacional de Justiça 
(art. 4º da Resolução nº 156/2012, do CNJ); 

18.6. Manter-se, durante a vigência do contrato, livre de inscrição no cadastro de empregadores 
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004; 

18.7. Não ser condenada, a Contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à 
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos 
artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988, do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, do Decreto n° 
5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da Organização Internacional do 
Trabalho, OIT nº 29 e nº 105; 

18.8. Executar os serviços, somente nos dias e horários estabelecidos ou previamente acertados com a 
Fiscalização (inclusive sábados, domingos, feriados e em horários noturnos), observadas as normas 
trabalhistas e convenções coletivas de trabalho; 

18.9. Manter a prestação dos serviços em ritmo adequado e eficiente, cumprindo os prazos definidos 
para cada etapa do cronograma.  Nos casos de desrespeito injustificado ao cronograma aprovado, a 
Contratada, além de propor e submeter os ajustes necessários à Fiscalização, poderá sofrer as sanções 
correspondentes estabelecidas em contrato; 

18.10. Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na realização dos trabalhos, as 
normas legais sobre segurança contra riscos de acidentes e restringindo sua circulação à área de 
execução dos serviços; 

18.11. Responder integralmente pela prestação dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização, 
de supervisão e coordenação, na forma da legislação em vigor, inclusive por aqueles prestados por suas 
subcontratadas; 



 

 21

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

18.11.1. A presença da Fiscalização durante a prestação dos serviços, quaisquer que sejam os atos 
praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com 
a Contratada. 

18.11.2. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade 
da Contratada para terceiros, sejam fornecedores, técnicos ou empresas e profissionais subcontratados. 

18.12. Corrigir as falhas, vícios, imperfeições ou defeitos nos seus serviços identificados e apontados 
pela Fiscalização; 

18.12.1. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 
imperfeições ou defeitos identificados dentro de um prazo razoável, o Contratante poderá efetuar os 
reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os 
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da mesma, podendo 
esse montante ser deduzido das parcelas vincendas de pagamentos de serviços por ela executados. 

18.13. Responder integral e diretamente por todos e quaisquer danos causados a bens ou pessoas, 
inclusive em propriedades vizinhas, e pelas perdas decorrentes, em virtude de omissões e atos praticados 
por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como pelas despesas originadas 
de infrações ou da inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, 
devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esses títulos, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 

18.14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
para a contratação; 

18.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, observando-se o 
disposto no § 1º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do Contratante, além daquelas previstas em outros itens deste Termo de Referência e 
no respectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem: 

19.1. Fornecer orientações, dados e informações técnicas de sua responsabilidade, necessárias à 
realização dos serviços contratados e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao 
cumprimento adequado do contrato; 

19.2. Fornecer, no caso de serviços prestados de forma continuada no CJTMFF, ambientes adequados 
para a guarda de ferramentas, equipamentos e acessórios de sua utilização e locais a serem utilizados 
pelo pessoal da Contratada em horários de descanso e como vestiários e sanitários de uso comum; 

19.3. Designar, em conformidade com o disposto no artigo 67 da Lei de Licitações e Contratos, um 
representante ou comissão responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços contratados; 

19.4. Autorizar o início da execução dos serviços de acompanhamento e apoio à fiscalização, incluindo 
sua supervisão e coordenação, pela Contratada, através de emissão da respectiva ordem de serviço (OS) 
pela CEA do TRT da 21ª Região; 

19.5. Autorizar, incidentalmente, a realização dos serviços eventuais ou extraordinários de consultoria 
mediante análise da sua necessidade e pertinência, através de emissão de ordens de serviço específicas 
pela Fiscalização; 

19.6. Realizar a fiscalização dos serviços, diretamente através de servidores do quadro técnico da CEA 
do TRT da 21ª Região, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante ou 
para com terceiros; 

19.7. Garantir o acesso dos funcionários da Contratada e de suas subcontratadas aos locais 
necessários à prestação dos serviços, respeitadas as normas de segurança estabelecidas pelo TRT da 
21ª Região e aquelas contidas neste Termo de Referência e em diplomas legais específicos; 
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19.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, desde que emitidas em conformidade 
com as medições de serviços aprovadas pela Fiscalização e obedecidas as condições estabelecidas no 
contrato; 

19.9. Promover a execução dos serviços auxiliares necessários à prestação das obrigações contratuais 
quando alheios ao objeto contratado; 

19.10. No caso de comprovação de irregularidades, aplicar as punições e sanções devidas à Contratada, 
garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais procedimentos administrativos 
adotados; 

19.11. Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condições estabelecidos em contrato e de acordo 
com a legislação vigente; 

19.12. Receber os serviços provisoriamente e definitivamente, mediante o ateste de notas fiscais ou a 
emissão de termos circunstanciados, conforme cada caso específico, em conformidade com as condições 
estabelecidas no edital, no contrato e com a legislação vigente. 

 

20. SANÇÕES 

20.1. Em decorrência da inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na prestação dos 
serviços objeto deste Termo de Referência, ou ainda devido a qualquer descumprimento contratual, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes 
penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não: 

21.1.1 Advertência 

21.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no início da execução contratual, em relação ao prazo estipulado (até 10 dias 
consecutivos contados do recebimento da Ordem de Serviço): 0,5% (cinco décimos por cento) do 
valor estimado mensal contratado, por dia decorrido, até o limite de 15% (quinze por cento).  Nesse 
caso, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução total do 
objeto, devendo-se aplicar cumulativamente a sanção prevista na alínea "f" deste subitem, e o 
contrato poderá ser rescindido a critério do TRT da 21ª Região; 

b) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos 
apontados pela Fiscalização durante a sua prestação, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três 
décimos por cento) do valor estimado mensal contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove 
por cento). Nesses casos, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a 
inexecução parcial do objeto, devendo-se aplicar cumulativamente a sanção prevista na alínea "e" 
deste subitem, e o contrato poderá ser rescindido a critério do TRT da 21ª Região; 

c) Pelo atraso na prestação da garantia contratual prevista no edital: 0,07% (sete centésimos por 
cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido de atraso, até o limite de 2% (dois por cento); 

d) Pelo descumprimento das obrigações contratuais listadas na Tabela 21.2, aplicar-se-á as multas 
considerando-se a sua graduação específica e os respectivos percentual e base de cálculo 
correspondentes fixados na Tabela 21.1; 

e) Pela inexecução parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida 
correspondente, caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento 
das parcelas executadas ou a executar, aplicada na ocorrência das hipóteses enumeradas nos inc. I 
a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

f) Pela inexecução total do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, aplicada na 
ocorrência das hipóteses enumeradas nos inc. I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

g) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na legislação pertinente às licitações e aos 
contratos administrativos ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 
2% (dois por cento) do valor total contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de 
reincidência. 
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21.1.3 Outras formas de sanção previstas na legislação pertinente, elencadas e detalhadas no edital ou 
no contrato. 

Tabela 21.1 – Correspondência de graduação 

Graduação Correspondência 

1 0,20% do valor faturado no mês de ocorrência 

2 0,40% do valor faturado no mês de ocorrência 

3 0,80% do valor faturado no mês de ocorrência 

4 1,20% do valor faturado no mês de ocorrência 

5 2,40% do valor faturado no mês de ocorrência 

6 3,60% do valor faturado no mês de ocorrência 

 

 

Tabela 21.2 – Graduação das infrações 

Item Descrição da infração Graduação 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou conseqüências letais a qualquer indivíduo; por ocorrência. 6 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a 
prestação dos serviços contratuais, ou sem que tenha havido solicitação do 
Contratante; por ocorrência. 

6 

03 Utilizar as dependências do Contratante para fins diversos do objeto do Contrato; 
por ocorrência. 5 

04 
Deixar de complementar equipe de supervisão ou de fiscalização ou deixar de 
providenciar substituto para componente de equipe de supervisão ou de 
fiscalização; por profissional/empregado e por ocorrência. 

5 

05 
Deixar de supervisionar a execução dos serviços através da atuação efetiva de 
engenheiro responsável técnico conforme a disponibilidade mensal de horas 
previstas em Contrato; por ocorrência. 

5 

06 

Deixar de pagar, quando devido, salário e benefícios (vale-transporte e auxílio 
alimentação), encargos fiscais e trabalhistas, ou deixar de recolher FGTS e 
contribuições sociais previdenciárias dos seus empregados nos prazos legais; por 
ocorrência. 

4 

07 Recusar-se a prestar serviço previsto no escopo contratual, mesmo que de forma 
parcial, sem motivo justificado; por ocorrência. 4 

08 

Atestar a regular execução de serviços pela empresa executora da obra quando 
esses ainda não estiverem efetivamente concluídos, ou quando forem realizados 
em desconformidade com projetos, especificações técnicas ou normas técnicas 
aplicáveis, ou deixar de providenciar a comunicação dos fatos correspondentes à 
Fiscalização; por ocorrência. 

4 
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Item Descrição da infração Graduação 

09 
Deixar de comunicar à Fiscalização a existência de qualquer irregularidade 
relacionada à execução da obra ou deixar de solicitar à empresa executora a sua 
imediata correção; por ocorrência. 

4 

10 

Deixar de apresentar qualquer informação ou documentação para a comprovação 
da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada quando solicitada 
pela Fiscalização, ou dificultar a sua disponibilização por outrem; por item e por 
ocorrência. 

3 

11 Manter profissional/empregado sem qualificação para a execução dos serviços ou 
não comprovar a sua qualificação; por profissional/empregado e por ocorrência. 3 

12 Executar serviço sem emissão prévia de respectiva ordem de serviço ou sem 
autorização expressa da Fiscalização; por ocorrência. 3 

13 
Prestar serviço sem a utilização de equipamento de proteção individual ou 
coletiva, quando necessários ou deixar de exigir essa utilização pelos empregados 
da empresa executora da obra ou de suas subcontratadas; por ocorrência. 

3 

14 
Deixar de atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho, 
estabelecidas neste Termo de Referência e nos dispositivos legais pertinentes, ou 
deixar de providenciar os seguros correlatos exigidos em lei; por ocorrência. 

3 

15 

Deixar de solicitar da empresa executora da obra o atendimento às normas e 
portarias sobre segurança e saúde no trabalho, estabelecidas no Termo de 
Referência correspondente e nos dispositivos legais pertinentes, ou deixar de 
fiscalizar a contratação pela mesma dos seguros correlatos exigidos em lei; por 
ocorrência. 

3 

16 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 3 

17 Fornecer informação falsa sobre serviço ou substituir desautorizadamente 
equipamentos, ferramentas, acessórios e procedimentos; por ocorrência. 2 

18 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
Fiscalização; por ocorrência. 2 

19 

Deixar de apresentar relatório mensal ou final para análise da Fiscalização dentro 
dos prazos fixados no Contrato ou deixar de preencher e atualizar diário de 
serviço (dos serviços fiscalizados) e caderneta de ocorrências; por ocorrência, 
considerando a unidade de tempo definida para determinar o atraso (horas, dias, 
meses, etc.). 

2 

20 
Deixar de substituir imediatamente profissional/empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas atribuições quando solicitado pela 
Fiscalização; por profissional/empregado. 

2 

21 
Deixar de disponibilizar equipamentos, ferramentas, acessórios ou quaisquer 
insumos necessários à realização dos serviços objeto do Contrato; por item e por 
ocorrência. 

1 

22 Deixar de apresentar Anotações de Responsabilidade Técnica dos seus 
profissionais, concernentes à execução do Contrato, ou deixar de manter 

1 
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Item Descrição da infração Graduação 

documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. 

23 Deixar de cumprir horário de trabalho estabelecido pelo Contrato ou determinado 
pela Fiscalização; por ocorrência. 1 

24 

Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos, ferramentas, 
acessórios, materiais, peças, partes ou componentes, disponíveis para a 
prestação dos serviços, sem autorização prévia da Fiscalização; por item e por 
ocorrência. 

1 

25 

Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal ou de cumprir determinação contratual para controle de acesso, 
marcação de ponto e contagem de seus funcionários; por empregado e por 
ocorrência. 

1 

26 

Deixar de cumprir prazo expressamente estabelecido no edital ou no contrato para 
o atendimento de outras obrigações não descritas em outro item desta tabela de 
infrações; por ocorrência, considerando a unidade de tempo definida para 
determinar o atraso (horas, dias, meses, etc.). 

1 

 
20.2. No caso da aplicação das multas discriminadas na Tabela 21.2 a base de incidência para 
aplicação dos percentuais da Tabela 21.1 será o valor faturado no mês de ocorrência, correspondente ao 
valor total da nota fiscal relativa à prestação dos serviços no mês de competência do fato gerador da 
penalidade. 

20.3. No caso de ocorrência de qualquer situação discriminada na Tabela 21.2, a sua continuidade sem 
o devido atendimento, correção ou saneamento por parte da Contratada acarretará acréscimos à multa 
inicialmente estipulada (em conformidade com as Tabelas 21.1 e 21.2), correspondentes a parcelas de 
0,3% (três décimos por cento) do valor faturado no mês de ocorrência (ou no mês de início da ocorrência 
se houver continuidade por mais de um período mensal) por unidade de tempo, até o limite de 9% (nove 
por cento). 

21.3.1. Nos casos de descumprimento de obrigações contratuais que fixem expressamente prazo de 
atendimento esses acréscimos serão devidos por cada atraso adicional de 1 (uma) unidade de tempo 
em relação ao prazo máximo inicialmente fixado. 

21.3.2. Nos demais casos de descumprimento de obrigações contratuais esses acréscimos serão 
devidos por cada dia adicional sem o devido atendimento, correção ou saneamento por parte da 
Contratada. 

21.3.3. Nos casos de descumprimento de obrigações de graduação 5 e 6 (em conformidade com a 
Tabela 21.2), em especial, a continuidade da situação sem o devido atendimento, correção ou 
saneamento por parte da Contratada acarretará acréscimos à multa inicialmente estipulada 
correspondentes a parcelas de 1% (um por cento) do valor faturado no mês de ocorrência (ou no mês 
de início da ocorrência se houver continuidade por mais de um período mensal) por unidade de tempo, 
até o limite de 30% (trinta por cento). 

21.3.4. Se for atingido qualquer dos limites fixados neste tópico sem que a Contratada promova o 
devido atendimento, correção ou saneamento da respectiva situação de descumprimento contratual, 
ficará caracterizada a inexecução parcial do objeto e o contrato poderá ser rescindido unilateralmente a 
critério do TRT da 21ª Região, sem prejuízo das demais cominações legais previstas. 

20.4. As reincidências serão punidas, acumulativamente, com multas de graduação imediatamente 
superior (ou de mesma graduação, quando a incidência ocorrer após aplicação de multa anterior no grau 
máximo), independentemente da aplicação de outras penalidades. 

20.5. A caracterização formal da ocorrência de qualquer dos eventos descritos na Tabela 21.2 será a 
notificação da Contratada (ou dos seus prepostos) acerca do ato de infração pela Fiscalização. 
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20.6. A caracterização de reincidência será a ocorrência descontinuada de uma situação passível de 
sanção durante a vigência do ajuste, após a penalização definitiva da Contratada em virtude do 
cometimento de infração análoga. 

20.7. As sanções pecuniárias serão aplicadas, sem prejuízo de glosas efetuadas para desconto de 
períodos referentes a ausências, inconformidades ou inadequações na prestação dos serviços ou por 
serviços não executados. 

20.8. Os valores das multas porventura aplicadas poderão ser deduzidos dos pagamentos devidos pelo 
Contratante, da garantia contratual ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico. 

20.9. A aplicação de sanções previstas deverá ser sempre precedida da concessão da oportunidade de 
ampla defesa para a Contratada, em conformidade com a legislação. 

 

21. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A prestação dos serviços deverá atender também às seguintes normas e práticas complementares: 

• Manual de Obras Públicas – Edificações (Práticas de Projeto, Construção e Manutenção) 
elaborado pela Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio (SEAP); 

• Normas da ABNT e do INMETRO; 

• Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de 
concessionárias de serviços públicos; 

• Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA e SISCAU/BR. 

 

22. REFERÊNCIAS 

• CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 114, de 20 de abril de 2010.  Dispõe 
sobre: I - O planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder judiciário; II - Os 
parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, composição de BDI , critérios 
mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de reforma ou 
construção de imóveis no Poder Judiciário. III - A referência de áreas a serem utilizadas quando 
da elaboração de novos projetos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário; IV - A 
premiação dos melhores projetos de novas obras no âmbito do Poder Judiciário.  Brasília, 2010. 

• CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Resolução nº 70, de 24 de setembro 
de 2010.  Dispõe, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, sobre: I - O processo de 
planejamento, execução e monitoramento de obras; II – Parâmetros e orientações para 
contratação de obras; III – Referenciais de áreas e diretrizes para elaboração de projetos. 
Brasília, 2010. 

• CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Resolução nº 98, de 20 de abril de 
2012.  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.  Brasília, 
2012. 

• CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Resolução nº 103, de 25 de maio de 
2010.  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.  Brasília, 2012. 

• MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.  Instrução Normativa 
nº 05, de 26 de maio de 2017.  Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional.  Brasília, 2017. 60p. 

• SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO. Manual de Obras 
Públicas – Edificações – Práticas do SEAP (Projeto, Construção e Manutenção).  Brasília: 
SEAP, 1995. 
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• TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.  Obras Públicas – Recomendações Básicas para a 
Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, Brasília: TCU, SECOB, 2002. 
92p. 
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