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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro, a
JDC
ENGENHARIA
L TDA.,
empresa
objetivando o fornecimento de insumos e serviços
comuns de engenharia e obras no Complexo
Arquitetônico do SENADO FEDERAL.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
n° 00.530.279/0001 - 15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, TLAN A TROMBKA, e
a emp resa JDC ENGENHARIA LTDA., com sede no SCIA Quadra 14, Conjunto I,
Lote 7, Setor de Indústria - Guará/DF - CEP: 71.250-105, telefoneifax n° (61 ) 3245-6855,
CNPJ-MF n° 08 .336.756/0001 -18, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. DANIEL MARIANO AYRES, CI. 1.612.148, expedida pela SSP/DF,
CPF n° 814.202.001 -78, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS D 0 099/201 5, autorizada pela Senhora Diretora-Geral, documento
n° 00100. 034293/20 16-76 (Anexo VI) do Processo n° 00200.002694/2016-39, tendo em vista
o acionamento, documentos no 00100 .031117/2016-82, autorizado pelo Sr. Di retor Geral
Adjunto de Contratações, documento no 00 l 00.03 7613/2016-40, a proposta da CONTRATADA,
001 00.034293/2016-76- 1 (Anexo I), e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Pol ítica de Contratações do SENADO. Anexo V do Ato da
Comissão Diretora n° 12 de 2014 e do Ato da Diretoria-Geral do SEN ADO 11° 9 de 20 15, e das
Cláusu las seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrum ento tem por objeto o fornecimento de insumos e serviços comuns de
engenhad a para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do SENADO, de acordo
com os termos e especificações constantes deste Contrato, do edital e conforme discriminação
aba ixo :
OS I
N/A

Descrição e Local
Senriços na SGM . Gab, Senador Eduardo
Amo rim. Gab . Senado r José Serra e
Banheiro do Plenário .

Prazo de execução

A prestação do serviço será no prazo
de até 60 (sessenta) dias co rridos do
recebimento do Contrato pela
Fornecedora
Benefi ciária,
nos
termos do item I .c do docum nto
n° 00100.030712/2016-09.

Valor Global
R$ 98.882,70

P ARÁGRAFO ÚNICO- São partes integrantes deste Contrato: a Plani lha Orçamentária da
Orden de Serviço. os Proj etos Executivos e o Cronograma de Execução.
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CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato ou decorrentes da
natureza do aj uste:

I-

Manter, durante a execução deste Contrato, as condições de hab il itação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;

II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver:

III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabal histas, previdenciários,
cm .erciais, assim como quaisquer outras despesas di retas e/ou ind iretas relacionadas com a
execução deste Contrato;

IV -

manter preposto para este Contrato que irá representá-la sempre qu e for necessário ;

V - fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive os
encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja necessário para a execução, a
conclusão e a man utenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos
a esses itens deverão estar embutidos nos custos unitários dos serviços ou no BDl;

VI - dotar sua equ ipe técnica de treinamento, ferram entas e equipamentos de proteção
individual (EPis) que sejam necessários à preservação da incolumidade físi ca dos funcionários
da própria empresa e dos servidores e usuários do SENADO;
Vll - assegurar que todos os funcionários utilizem todos os equipamentos obrigatórios
previstos em regramento oficial federal ou local que di spo nha sobre proteção ao trabaihador
contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto na NR-6, NR- I O. N R- 18, NR-35 , sem
prejuízo das demais normas regulamentadoras ap licáveis;

VIU - acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a
determinação de uso obrigatório dos EPis, podendo sofrer penalidades contratuais em caso de
não observância;
IX - dotar o local da execução dos serviços dos dispositivos de proteção coletiva necessários
para resguardar a incol umidade fisica dos func ionários da própria empresa e dos se vidores e
usuár ios do SENADO;
Xresponsabili zar-se por quaisquer acidentes de trabalh o, danos ou prejuízos que tenh am
conexão com a execução do objeto contratado, causados ao SENADO e a terceiros;

XI - não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétri ca, telefon e e lógica, do
SENADO;
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XII - so licitar por escrito, quando for o caso, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias útei s,
o desligamento de quaisquer partes do sistema elétrico, hidráulico, de telecomunicações ou de
lógica que se façam necessários para a perfeita execução dos serviços;
XIII- refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização e retirar do SENADO os materiais
rejeitados em até 2 (dois) dias úteis a contar da notificação;

XIV - promover, às suas expensas, a substituição em até 5 (cinco) dias úteis dos materiais
recusados pela Fiscalização;

XV - proteger os móveis e objetos existentes de propriedade do SENADO com lonas e outros
materiais adequados, de modo a evitar danos;

XVI- depositar lixo e entulhos provenientes dos serviços em caçambas metálicas
estacionárias, dispostas nos locais indicados pelo SENADO;

XVII- tomar todas as providências necessárias para a manutenção da boa aparência estética
nos locais que sofrerão intervenções;

XVIII -

manter o local dos serviços e seus acessos perman entemente limpo, livre de
quaisquer sujeiras causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à li mpeza grossa
quanto à fina logo após o término de quaisquer trabalhos;
XIX - providenciar, às suas expensas, o isolamento do local de trabalho com tapumes pintados
de branco, firmem ente afixados e aprumados, ou lona plástica, a critério da Fiscalização;

XX - forn ecer prev iamente ao SENADO relação nominal de todo o pessoal envolvido
diretamente na execução dos servi ços contratados, para fins de registro e autorização de acesso
junto à Polícia Legislativa do SENADO, informando os respectivos números de Registro Geral
dos documentos de identidade; bem como informar qualquer alteração que venha ocorrer na
referida relação;
XXI - manter todos os empregados devidamente identificados com crachás;
XXII - responsabilizar-se pela conferência prévia de todas as med idas e quantidades no local;
XXIII observar as dispos ições e especificações contidas neste Contrato, no edital e seus
anexos, dev endo atendê-las em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades contratuais
no descumprimento de quaisquer dos seus itens;
XXIV todos os materiais deverão ser de primeira quali dade, novos e de fabri cação
recente, estar acondicionados em suas embalagens originais lacradas, podendo a Fiscalização
exigir as notas fiscais e comprovantes de aquisição;

r

XXV - garanti r, quando necessário, que os novos materiais a serem apl icados manterão as
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características e padrões dos materiais existentes nos casos de necess idade de manutenção de
padrão específico;
XXVI designar por escrito os funcionários que irão atender ao SENADO, indicando
números de telefone e endereços de e-mail para contato;
XXVII executar e acompanhar todos os testes relacionados ao perfeito funcionamento
do objeto e todas as instalações cujo funcionamento possa ter sido afetado ou interaj a
diretamente com o objeto;
XXVIII emtttr elatório Diário de Obras (RDO), com frequência diária e em meio
digital. para todos os Contratos de reformas ou obras firmados no âmbito deste Contrato. O
modelo de Relatório deverá ser aprovado pela Fiscalização; e
XXIX providenciar os respectivos vistos, caso a CONTRATADA e seu(s)
responsável( is) técnico(s) não seja(m) registrado(s) ou inscrito(s) na CREA ou no CAU do
Distrito Federal, por ocasião da assinatura deste Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os responsáveis técnicos deverão assumir pessoal e
diretamente a execução dos serviços concernentes às suas respectivas áreas profissionais.
inclu indo a instrução o pessoal, conferência de medidas, garantia do cumprimento das norm as
de engenharia de segurança do trabalho, fiel cumprimento do prazo e garantia da qualidade
técni ca.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os responsáveis técnicos deverão, além de suas atividades
contínuas na obra, estar disponíveis para atender aos Gestores e fiscais em regime de plantão.

ARÁGRAFO TERCEIRO - Para os serviços nos quais for aplicável, a Anotação de

Responsabi lidade Técnica (ART) deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao Gestor do
Contrato em até I O (dez) dias corridos a contar do recebimento da sua via contratual.
PARÁGR...4..FO QUARTO - A CONTRATADA deverá no prazo de 30 (trinta) dias corridos
da assinatura do Contrato, quando couber, apresentar a matrícula da obra junto ao INSS (CET),
sendo que no campo "RESPONSÁVEL" deverá constar o CNPJ daquela.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar declaração indicando o
nome, CPF nút ero do registro no CREA/CAU, do responsável técnico que acompanhará a
execução dos serviços de que trata o objeto deste Contrato. O nome do responsável técnico
indicado deverá ser o mesmo que constar do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica
apresentado(s) para qualificação técnica da licitante e somente será aceita a substituição destes
durante a execução do Contrato mediante a comprovação documenta l, com Acervo registrado
no CREA que ateste a mesma capacidade ou superior à exigida neste Contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir. remover.
reconstru ir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que
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se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus em pregados ou prepostos,
decorrentes da execução deste Contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Não poderá a CONTRATADA veicu lar publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente Contrato, salvo autorização específica do SENADO .

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste Contrato a terceiros, salvo a hipótese de subcontratação na fo rma
estabelecida na Cláusula quarta deste Contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Aplicam-se a este Contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078, de li de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONT ATADA deverá iniciar a prestação dos serviços objeto deste Contrato no prazo de
até 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de sua via assi nada do Contrato.

PARÁGR AFO PRIMEIRO - Os serviços referentes a este Contrato serão realizados no

Complexo Arquitetônico do SENADO Federal, em Brasília - DF, conforme definido no Ato da
Comissão Diretora n° 30, de 2002, compreendendo:

a) Os espaços físi cos locali zados na Praça dos Três Poderes e adjacências, dest inados ao
funcionamento da Casa;

b) Os imóveis transferidos para a União por força da Lei n° 9. 506, de 30 de outubro de 1997, e
da Resolução do Congresso Nacional no I, de 1997;
c) Out as áreas no Distrito Federal dest inadas ao uso do SENADO pela U nião;

d) Os imóveis residenciais da União no Distrito Federal que constituem a reserva técni ca do
SENADO;
e) A res idência oficial do SENADO Federal no Lago Sul; e
f) Os imóveis res idenciais localizados na SQS 309, Blocos "C", '"D" e '"G".

PARÁ GR AFO SEGUNDO - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das
especi fic ações constantes deste Contrato, do ed ital e seus anexos:
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a ) Normas da ABNT específicas que regulem os serviços descritos neste Contrato, edital e
anexos, NBR 7678 (Segurança na execução de obras e serviços de construção) e dem ais normas
apl icáveis direta ou subsidiariamente e todas as demais normas técnicas de Engenharia CiviL
Elétrica e Mecânica referentes aos sistemas e partes do objeto;
b) Normas da ABNT específicas que regulem os materiais, suas composições e característi cas,
além da descrição constante neste Contrato;
c) Normas das Concessionárias Locais de serviços públicos;
d) N ormas intern acionais consagradas;
e) Recomendações do "Manual de Obras Públicas - Edificações- Construções" do Ministério
do Planejamento, Orçam ento e Gestão;
f) Recomendações do manual "Obras Públicas- Recomendações Básicas para a Contratação e

Fi scal ização de Obras de Edificações Públicas" do Tribunal de Contas da União:

g) Recomendações, ensaios de qualidade e instruções de associações industriais, Tnmetro ou
outras instituições consagradas industrialm ente; e
h) Recomendações e instruções dos fabricantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de serviços que manifestamente possam causar
incômodos, como ruídos, odores etc. ou transtornos nas dependências do SENADO, caberá à
CONTRATADA dar ~iência previamente à FISCALIZAÇÃO para que esta delibere sobre o
período mais adequado para a execução e/ou tome as providências necessárias para a
minim ização dos incômodos ou transtornos.
PARÁGRAFO QUARTO - As quantidades de parcelas dos cronogramas físi co-fi nan ceiros
serão estipuladas dependendo do volume de serviços de cada obra ou reforma, observando-se
que o intervalo entre as parcelas de pagamento será de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos. A
primeira parcela poderá ser recebida a partir de 30 (trinta) dias corridos da data de assinatura
do Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - A Fiscalização poderá determ inar que os serviços sejam realizados
aos fins de semana, de 18h (dezoito horas) de sexta-feira as 8h (oito horas) de segunda-feira,
sem qua lquer tipo de compensação sempre que:

a) implicar em interdição de áreas;
b) causar transtornos nas áreas contíguas devido a ruídos, odores, etc. ;
c) implicar em interrupção do funcionamento de áreas admini strativas e legislativas devido à
execução dos serviços ou efeitos posteriores;
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PARÁ GRAFO SEXTO - O prazo de garan6a dos serv iços será de 5 (cinco) anos contados do
recebimento definitivo do objeto.
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de insumos, o prazo de garantia deverá ser igual ao prazo
oferecido pelo fabricante do produto em condições normais.
I - Em qualquer situação, porém, o prazo de garantia por vícios aparentes ou de fácil constatação
não poderá ser inferior a noventa dias contados do recebimento definitivo do objeto, em
observância ao artigo 26, inciso H, do Código de Defesa do Consumidor.
li - No caso de vício oculto, esse prazo de noventa dias será contado do momento em que ficar
evidenciado o defeito.

PARÁGRAFO OITAVO - Durante prazo de garantia, a CONTRATADA estará obrigada a
refazer os serviços ou substituir os materiais que apresentarem defeitos, garantindo desta forma
a confiabil idade e o desempenho das instalações, às suas expensas, sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO NONO - As medidas corretivas, que venham a se fazer necessárias durante o
prazo de garantia, deverão ser executadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado
do primeiro dia útil subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pelo SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstru ir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
em pregados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela
rejeição de produtos cons iderados inadequados pelo Gestor.
PARÁ GRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O prazo de execução dos serviços poderá ser
prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo, nos termos do art. 57, § I o e seus
incisos, da Lei n° 8.666/1993.
I - Para os fins previstos neste Parágmfo, a CONTRATADA deverá protocolar o seu pedido,
com a devida motivação, antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os serviços objeto deste Contrato serão recebidos:
a)
Provisoriamente, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita pela CONTRATADA de
que o objeto contratado foi concluído . A conclusão do objeto contratado é definida como a
execução total de todos os serviços e a entrega de todos os materiais definidos nas
especificações técnicas e projetos ou plantas, apresentando-se o objeto contratado pronto para
uso pelo SENADO.
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b) Definitivamente, pelo Gestor responsável, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em prazo a ser est ipulado pela Fiscalização, em razão da complexidade da obra ou
refo ma, não sendo inferior a 5 (cinco) dias corridos, nem superior a 90 (noventa) dias corridos.
co ntados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação
das quantidades e especificações do objeto:
- Aos rermos contratuais;
- Ao caderno de especificações técnicas em ANEXO T;
- A todas as no mas rel evantes;
- A todas as recom endações do "Manual de Obras Púb licas - Edifi cações;
- Construção" do Mi nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
O SENADO poderá, nos termos da lei, autorizar a subcontratação, apenas dos serviços
expressamente perm iti dos no Caderno de Especificações Técnicas (Anexo [ do ed itai),
objetivando o bom andamento do serviço, mediante justificativa a ser apresentada pela
CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A justificativa deve ser detalhada e conter no mínim o:
o

Descrição dos serviços a serem executados pela subcontratada:

o

Cópia do Contrato Social da empresa;

Declaração de responsabilidade quanto à análise da conformidad e documental e
habilitação da subcontratada, inclusive quanto à compatib ilidade da empresa frente ao Atestado
de Capacidade Técn ica apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela
execução dos servi ços subcontratados;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de subcontratação, deverá ser apresentada cópia do
Contrato firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada. No ajuste não será estabelecido
qualquer vínculo entre o SENADO e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA
responsável pelo integral cumprimento das obrigações legais e contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá informar previamente ao Gestor deste
Contrato a subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem como
qualquer substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com os respectivos
Contrato e distrato entre as partes ou outro instrumento equivalente.
8
SENADO Federal I Praça dos Três Poderes I Via N21 Unidade de Apoio li I CEP 701 65-900 I Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036jlicita@SENADO.gov.br

~ ~

Processo n° 00200.002694/2016-39

SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA tomará as providencias cabíveis e
responsabilizar-se-á pelo pleno atendimento, por pmte das empresas subcontratadas, às
determinações do Projeto Básico, do Contrato e documentos relac ionados.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá comprovar que a subcontratada atende
às condições de capacidade técnica compatíveis com o objeto da subcontratação, mediante a
apresentação dos documentos, devendo substituir de comum acordo com o Gestor, a
subcontratada que, de qualquer forma. impeça, dificulte ou prejudique a prestação dos serviços.
PARÁ GRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a inserir. no Contrato ou instrumento
equivalente de prestação de serviços que vier a celebrar com sua ev~ntua l subcontratada, cláusula
estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do objeto subcontratado.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste Contrato, os valores unitários
constantes da Plani lha de Custos apresentada juntamente com a proposta da CONTRATADA,
documen tos n° 00100 .0311 17/2016-82 e 00100 .034293/2016-76- 1 (ANEXO T), não sendo
permitido em nenhuma hipótese a antecipação de pagamentos, o pagamento de serviços não
exe_utados ou executados de forma incompleta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente instrumento é de R$ 98.882,70
(noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), conforme discriminado
na Cláusu la Primeira, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários
à perfeita execução deste Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos referentes a este Contrato serão efetuados de
acordo com a quantidade de parcelas definidas no cronograma físico-financeiro, a partir do
volume de serviços efetivamente realizados de cada obra ou reforma. O pagamento efetuar-seá por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias
úteis, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada
a hipótese prevista no § 3° do art. 5° da Lei n° 8.666/1993 , cond icionado ao termo de
recebimento definitivo do objeto, conforme Parágrafo Décimo Terceiro da Cláusula Terceira e
à apresentação da garantia prevista na Cláusula Nona.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deve apresentar à Fiscalização, com 5
(cinco) dias úteis de antecedência à apresentação da fatura, o Rel atório de Medição (RM), em
formato digital editável, para conferência e aprovação contendo:

a) I - Memória de cálculo - MC - A memória de cálculo deverá identificar os locais dos serviços
realizados e os respectivos cálculos que levam à totalização do serv iço. A MC deverá ser
apresentada em planilha Excel em modelo a ser fornecido pelo SENADO.
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b) H - Boletim de Medição - BM - O Boletim de Medição (BM) deverá ser apresentado à
Fiscalização, conforme especificado no Parágrafo Quarto, em versão preliminar. digital,
ed itável, a ser aprovada pela fiscalização.

PARÁGRAFO QUARTO - O Relatório de Medição deverá ser entregue à Fiscalização. em
versão defin itiva, j untamente com cada nota fiscal encaminhada para faturamento, em meio
digital (form ato ".xlsx") e impressos contendo:
a) Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados na etapa
correspondente. em valores absolutos e porcentagens;
b) Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados acumulados até a
respectiva med ição, em valores absolutos e porcentagens;
c) Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços faltantes para a e,·ecução total do
Contrato em valores absolutos e porcentagens.
d) Valor total da medição;
e) Indicação do período ao qual o Boletim de Med ição se refere;
t) Indicação do número da Nota Fiscal correspondente. somente para versão defi nitiva do
Relatório de Medição;

) Identifi cação e assinatura do responsável técnico pela CONTRATA DA.

PARÁGRAFO QUI.t~TO - Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fi scal , os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de
Débitos Trabal hi stas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades previstas 10 art. 87 da Lei
0° 8.666/1993 .
PARÁ GRAFO SEXTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de trans ""erência de
valo res para outras praças ou agências são de responsabi lidade da CONTRATA DA.

PARÁ GRAFO SÉTI MO - Havendo vício a reparar em relação à nota fisca l/fatura apresentada
ou em caso de descum primento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo constante
do Parágrafo Segundo desta Cláusula será suspenso até que haja reparação do vício ou
adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO OITAVO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o térm ino do prazo referido no
Parágrafo Segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
10
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fatura própria, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula : E M = I x N x VP,
onde:
EM= Encargos Moratórios;
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Vaiar da parcela em atraso;
I= Índice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado :

I = i I 365

I = 61 100 I 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados neste Contrato, inclusive o acréscimo de
que trata o § I o do art. 65 da Lei n° 8.666/1993 .

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a acdar, nas mesmas condições
contratuai s, as supressões até o limite lega l estabelecido no art. 65, inciso TI, e Parágrafos 1o e
2°, da Lei no 8.666/1993 .
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classi fi cada como Programa de Trabalho OI 031055140615664 e Natureza de Despesa 449051,
tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n° 20 15NE003209, de 30 de dezembro
de 2015.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do Contrato, no
valor de R$ 4.944,13 (quatro miL novecentos e quarenta e qu atro reais e treze centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, nos termos do art. 56 da
Lei n° 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:

I - caução em dinh eiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma

escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
11
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pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econôm icos, conforme defini do
pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
III - fi an ça bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do Contrato, em até I O (dez) dias corridos a
contar do recebimento da via assi nada do Contrato .
PARÁ GRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálcu lo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 1O (dez) dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-la
ou complementá-la.
PA tÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste Contrato, no
prazo de até 5 (ci nco) dias úteis, de acordo com a legislação em vi gor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garant ia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do Contrato.

PARÁ GRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em fun ção da
execução gradual do Contrato, nem poderá a garantia estar co ndicionada a elementos externos
à relação entre o SENA DO e a CONTRATADA .
PARÁGRAFO SÉTI MO - A garantia de ;erá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cum primento do Contrato;

H - multas ap licadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SEN ADO e a terce iros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execução do Contrato .

PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SEN ADO, não se
admiti ndo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em al guma das formas previstas nos incisos li e IIT do caput desta Cláusula, garant ia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do Parágrafo anterior.
PARÁGRAFO NONO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
12
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mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

I - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancári a apta a receber depósito caução .

H - A liberação dos valores retidos fi ca cond icionada à execução pl ena do Contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos Ta Ili do
capul desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos Gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Geral Adjunto de Contratações
promover todas as ações necessári as ao fi el cumprim ento deste Contrato, observado o disposto
no Ato da Comissão Diretora n° 02, de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustifi cado na execução deste Contrato o 1 pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA fi cará suj eita às seguintes penalidades:
I - advertência;

n - multa;
Ill - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedim en to de contratar com
o SENADO, pelo prazo de até 2 (doi s) anos;

V - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos determi nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que apli cou a penalidade, que será concedida sem pre que a
CONTRAI ADA ressarci r ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção ap licada com base nas alíneas IJI e TV desta Cláusul a.

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos inci sos TT e V desta

Cláusula, com fundam ento no art. 7° da Lei n° I 0.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de

SENADO Federal[ Praça dos Três Poderes f Via N2 f Uni dade de Apoio TI f CEP 7016 5-900 f Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303 -3036flicita@SENADO.gov.br

,

-~

Processo n° 00200. 002694/2016-39

SENADO FEDERAL
forn ecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:

I - apresentar documentação falsa;
H - fraudar a execução do Contrato;
III - comportar-se de modo inidôneo;

IV - fazer decl aração falsa;
V - cometer fraude fi cal.

PARÁGRAFO SEGl JNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do Parágrafo
anterior enseja a resc isão uni lateral do Contrato, sujeitando-se a CONT RATADA à multa de
10% (dez por cer to) s br o valor g lobal do Contrato .

P ARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos
lesivos à admi nistração pública previstos no inciso TV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujei tarão os infi·atores às penalidades previstas na referida lei.

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste

Contrato, sem que a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, será aplicada multa diária
de O, 1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste Contrato até o limite de 30 (trinta)
dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, mu lta de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobr o va lor global do Contrato, sem prejuízo das demais sanções adm inistrativas
previstas nesta c láusu la, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.

PARÁ GRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso inj ustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à multa
de 0,3% (três décimos por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.

PARÁGRAFO SEX~ O - Findo o prazo limite previsto nos Parágrafos quarto e quinto. sem

adimplemento da obrigação, apli car-se-á, cumulativamente, multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor deste Contrato, podendo ainda o SENADO a seu critério, fazer uso da garantia
prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.

PARÁGRAFO SÉTI MO - O retardamento da execução ficará configurado quando a
CONTRATADA:

a) deixar de iniciar, s m causa justificada, a execução do Contrato após 5 (cinco) dias úteis
contados da data de recebimento da sua via contratual;
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b) deixar de realizar, sem causa justifi cada, os serv iços defin idos no Contrato por 3 (três) dias
seguidos ou por I O (dez) di as intercalados. Excetuam-se, neste caso, os feriados prolongados,
quando deverá a CONTRATADA notifi car previamente a equipe de fi scal ização da intenção
de in terrom per os trabalhos no período.

PARÁGRAFO OITAVO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Quarto
da Cláusula Quinta, suj eitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio déc imo por cento) a
0. 1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do Contrato, até o lim ite de 30 (trinta)
dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO NONO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos Quarto
e Quinto. a critério do SENADO, este Contrato poderá ser resc indido, sem prejuízo das demais
sanções.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O atraso na apresentação da garantia contratual previ sta na
Cláusula N ona suj eitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do
valor global do Contrato correspondente ao período que este fi car com a garantia em abe1to,
contando-se o prazo a partir da data de recebimento da via contratual pela CONTRATADA até
o dia da efetiva prestação da garantia ou da retenção prev ista no Parágrafo Nono da Cláusula
Nona.
PARÁGRAFO DÉCIMO PR MElRO - A fa lha na execução do Contrato estará confi gurada
quando a CONTRATADA se enquadrar nas situações previstas na tabe la 3 e alcançar o total
de 30 (trinta) pontos, cumulativamente, respeitada a graduação de infrações estipu ladas na
Tabela I .

I - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração ap licará multas conforme
as gradu ações, os valores e as descrições estabe lecidas nas Tabel as I, 2 e 3:
Tabela 1 - Gradu acão das infracões
GRAU DA
TNFRAÇ.À. O

PONTOS DA INFRAÇÃO

I

I

2
3
4
5
6

2
4
)

8
lO

Tabela 2 - Valor das mu ltas
GRAU
I

2
3
4
5
6

CO RR ESPONDÊNCI A
0,2% do valor do
0.4% do valo r do
0,6% do valor do
1.0% do valor do
2,0% do valor do
3.0% do valor do

Contra LO
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato

ou R$
ou R$
ou R$
ou R$
ou R$
ou R$

300,00 - o_g_ue for maior.
600,00 - o_g_ue fo r maio r.
I 000.00 - o que for maior.
1500,00 - o que for maior.
3000,00 - o_g_ue for maior.
6000.00 - o que for maior.
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ITEM
I

2
3

4
5
6
7

s
9
10

I

1i

12

13
14
15

16
17

IR

19
20

Tabela 3 - Infracões

DESCRJÇÃO
GRAU
Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, val es6
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer de p~sas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do
Contrato nas da tas avençadas .
Deixar de efetuar os recolhimentos das con tribu ições sociais da
6
Previdência Social ou do FGTS.
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
6
individual (EPT) e coletiva (EPC). quando necessários:
P rmiti r s ituação que crie a possibilidade de ca sar ou cause d<mo
6
fís ico, l são co poral ou consequências letais a qua lquer funci onário
da empresa ou servidores e usuários do SENADO:
Uti lizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do
5
objeto do Contrato
Recusar-se a c mpr ir determinações formais da Fiscalização, inclusive
5
para execução de serviços. sem motivo justificado:
Suspender ou interromper. salvo motivo de força maio r ou caso
4
fortuito, os serviços contratuais;
Fo necer informação pérfida de serviço ou substituição de material
4
licitado por ou tro de qualidade in ferior:
Ex curar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter
3
permanente. ou deixar de providenciar recomposição complementar;
Reutili zar material, peça ou equipamento sem anuên cia da
3
Fiscalização;
Deixar de refazer serviço não aceito pela Fiscalização. nos prazos
3
estabelecidos no Contrato ou determinado pela Fiscalização;
I Deixar de apresentar ou apresentar com atraso, quando solicitado, 2
documentação 1scal, trabalhista, previdenciária e outros documentos
necessár ios à comprovação do cumprimento dos demais en::argos
trabalhistas.
Manter funcionário sem qual ificação pa ·a a execução dos serviços.
2
de uni ormizado ou com conduta incomp tível com suas atribu ições e
ambiente de trabalho;
Deixar de executar serviço nos prazos e horários estabelecidos pela
2
Fiscalização, obsentados os limites estabelecidos por este Contrato;
Deixar de apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
i
dos serviços para início da execução destes no prazo de até lO (dez)
dias úteis após o recebimen to da Ordem de Serv iço.
Deixar de apresentar a GARANTIA no prazo estabelec ido no
I
Contrato .
Não ma nter a docum entação de habilitação atualizada; por item.
1
Não manter a documentação de hab ilitação atualizada; por item.
l
Não apresentar Relatório de Ocorrências, no período estabelecido pela
I
tiscalização.
Quando a CONTRATADA apresentar atraso no prazo FINAL para
2
entrega do objeto contratado. de acordo com o estabelecido no
crono2:rama físico -financeiro.

lNCIDENCiA
Por mês

I

I

I

I

Por ocorrência
Por ocorrência

I

I

Por mês

Por ocorrência
I

Por ocorrência
Por dia e por taretà
designada
Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência
p r ocoJTência

Por ocorrência e
por dia

Po r empregado e
por dia
Por ocorrência
Por d ia de atraso

Por dia de atraso
Por ocorrência
Por ocorrênc ia
Por o<.:OJTência
Por dia de atraso

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Além das multas previstas nos Parág afos anteriores,
o Contrato poderá ser rescindido uni lateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusu la
Décima Segunda, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10%
16
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(dez por cento) do valor global deste Contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:

Jr - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
H - a 1ão reincidência da infração;
III - a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omiss iva
ou comissJva;
IV - a

ex~cução

satisfatória das demais obrigaçõ s contratuais; e

V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência. a critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA não
tenha sido beneficiada com a conversão no curso da execução contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa aplicada, após regular processo administrativo

e garantido o direito de ampla defesa será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU- Guia de Recolhimento da União.

PARÁGRAFO DÉCTIVIO SEXTO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do Parágrafo
anterior. será o valor remanescente descontado da garantia ou. em último caso. cobrado
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCIS.Ã.O
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
a11igos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993 .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste Contrato se dará por ato unilateral e escrito do

SENADO, nos casos en um erados nos incisos la XrT e XVll do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993 .

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:

I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou

II - judic"al, nos termos da legislação.
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Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Fornecimento de insumos
necessários e a prestação de
serviços comuns de engenharia Área Administrativa e Gabinete

Objeto

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UN

OS

CUSTO
UNITÁ
QTD
RIO (C/
BDI)

CUSTO TOTAL
DO ITEM

SERVIÇOS CIVIS

SP

SERVIÇOS
PRELIMINARES,
IMPLANTAÇÃO E APOIO

DE

1.656,24

Demolição de camada de
assentamento/contrapiso com uso de
ponteiro, espessura até 4cm

m²

2,00

SP22

Demolição de forro de gesso

m²

36,0
0

SP23

Demolição de alvenarias

m³

0,01

Remoção química ou mecânica de pintura ou
textura existente

m²

200,
00

SP29

Remoção de vidro comum / espelho

m²

2,34

SP30

Retirada de esquadrias metálicas

m²

2,34

SP18

SP25

VD
VD01

VD02

FR
FR01

PN

17,83

35,66

1,78

64,06

29,73

0,30

7,53

1.506,00

9,58

22,42

11,88

27,80

SERVIÇOS NO SISTEMA DE VEDAÇÕES

392,55

Recomposição de alvenaria

m²

0,10

Parede dry-wall (gesso acartonado)
confeccionada em perfis metálicos de 90 mm,
duplamente contraplacada e recheada
internamente com lã de vidro e rocha, calafetada
em todas as extremidades (piso, teto e parede)

m²

4,68

m²

37,7
2

43,93

4,39

82,94

388,16

SERVIÇOS NO SISTEMA DE FORROS

1.893,54

Execução ou recomposição de forro em gesso
acartonado monolítico

50,20

1.893,54

SERVIÇOS NO SISTEMA DE PINTURAS

783,58

PN02

Aplicação de massa corrida

m²

39,6
8

PN03

Aplicação de massa acrílica

m²

5,68

10,63

421,80
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PN04

Tinta Látex Acrílica Premium para pintura interna
e externa, lavável, nas cores Branco Neve,
Branco Gelo, Bianco Sereno, cinza claro e cinza
médio e Concreto, acetinado ou semibrilho. ref.:
metalatex ou similar.

m²

5,68

9,96

56,57

PN05

Tinta Látex Acrílica Standard para pintura
interna, na cor Branco Neve. Possuirá
acabamento fosco. Não serão aceitas tintas
econômicas. ref.: Metalatex ou similar.

m²

35,2
0 6,51

229,15

PRP

PISOS, REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO

2.352,29

PRP01

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e
areia), preparo mecânico com betoneira 400 l,
aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,
espessura 4cm, acabamento reforçado.
af_06/2014

m²

2,00

PRP07

Fornecimento e assentamento de granito cinza
androrinha ou similar

m²

13,9
2

LP

77,76

38,88

163,40

LIMPEZA

Limpeza final de obra

LP01

2.274,53
178,30

m²

83,7
1

2,13

178,30

ARMÁRIOS

490,20
Fornecimento e instalação de detalhes de
marcenaria (armários), em mdf laminado, com
profundidade entre 0,30 e 0,70 m, com porta
prateleiras

ARM1

m²

0,62

m

143,
00

790,65

SERVIÇOS ELÉTRICOS

646,36
Condutor 3x2,5 mm²

SE53

490,20

646,36

4,52

SERVIÇOS DE AR
CONDICIONADO

90.489,62

SAC01

Fornecimento e Instalação de Exaustores

SAC02

Fornecimento de difusores e grelhas
SAC02.2

Difusor de ar quadrado, 360x360 mm, Referência
Comercial: Trox ADLQ-AG Nº4

un

7,00

SAC02.3

Difusor de ar quadrado com caixa pleno AK6,
248x248 mm, Referência Comercial: Trox ADLKAG Nº4

un

1,00

SAC02.10

Grelha para retorno retangular, aletas horizontais
fixas, 425x225 mm. Referência Comercial: Trox
AR-AG

un

4,00

un

1,00

m

5,50

un

8,00 3.388,5
27.108,00
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Grelha para retorno retangular, aletas horizontais
fixas, 525x325 mm. Referência Comercial: Trox
AR-AG
Fornecimento de dutos flexíveis

SAC02.11

SAC03

Duto flexível com isolamento térmico e barreira
de vapor, diâmetro 8”, 6 m de comprimento.
Referência: Multivac Isodec RT 0.6
Fornecimento e Instalação de terminais e
equipamentos unitários

SAC03.2

SAC04

Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com
capacidade nominal mínima de 22.000 BTU/h,
1F/220V/60Hz, compressor com inversor de
frequência (inverter), refrigerante R-410A,
coeficiente de Eficiência Energética CEE>3,23
aferido pelo INMETRO (classificação INMETRO
ENCE “A”), controle remoto sem fio, para

SAC04.1

206,38

1.444,66

188,25

188,25

111,07

444,28

218,62

218,62

144,33

793,82
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instalação aparente, fixo à parede (hi-wall).
Referência comercial: Carrier Inverter X-Power

SAC04.2

SAC04.3

SAC05

Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com
capacidade nominal mínima de 12.000 BTU/h,
1F/220V/60Hz, compressor com inversor de
frequência (inverter), refrigerante R-410A,
coeficiente de Eficiência Energética CEE>3,23
aferido pelo INMETRO (classificação INMETRO
ENCE “A”), controle remoto sem fio, para
instalação aparente, fixo à parede (hi-wall).
Referência comercial: Carrier Inverter X-Power
Ar-condicionado do tipo split dutado com
capacidade nominal mínima de 22.000 BTU/h,
1F/220V/60Hz, compressor com inversor de
frequência (inverter), refrigerante R-410A,
controle remoto sem fio, para instalação embutida
em forro e acoplado a duto. Referência comercial:
Mitsubishi PEAD-A24AA4/PUY-A24NHA4
Fornecimento
de
acessórios
para
equipamentos unitários

SAC05.2

Suporte para unidade condensadora de aparelho
split

SAC05.3

Suporte para unidade evaporadora de aparelho
split ou fancolete

SAC05.4

Fita PVC 100 mm (largura) para acabamento em
refrigeração, PVC auto aderente (não adesivo)

SAC06

Fornecimento de válvulas de controle

SAC07

Fornecimento de válvulas (Registro) de esfera

SAC08

Fornecimento e Instalação de válvulas
(Registro) de esfera

SAC09

Serviços de remoção de instalações
existentes
SAC09.1
SAC09.2

Remoção de dutos/tubulações existentes

1,00 2.008,0
0

2.008,00

un

6,00 5.271,0
0

31.626,00

un

5,00

un

15,0
0

m

478,
00

un

5,00

m

18,2
0

m

49,5
0

68,35

341,75

43,37

650,55
2.399,56

5,02

100,40

502,00

31,38

571,12

Fornecimento e Instalação de tubos de
açocarbono galvanizado e conexões de ferro
fundido galvanizado, ½” a 1 ½” (DN 15 a 40)
Fornecimento e Instalação de tubos e
conexões de PVC para dreno

SAC10
SAC11
SAC11.1

SAC12

Remoção de split/fancoleteequipamento unitário

un

Tubos e conexões de PVC para dreno de 25mm

18,83
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932,09

Fornecimento e instalação de tubos e
conexões de cobre
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Tubos e conexões de cobre de 1/4"

SAC12.1

m

3,00

31,38

94,14

35,14

4.093,81

27,58

82,74

45,18

5.263,47

SAC12.2

Tubos e conexões de cobre de 3/8"

m

116,
50

SAC12.3

Tubos e conexões de cobre de 1/2"

m

3,00

m

116,
50

SAC13.1

Isolamento elastomérico em formato de tubo ou
coquilha de espessura M, próprio para tubulação
de cobre de diâmetro nominal 1/4". Ref.
AF/Armaflex M-06

m

3,00

3,65

10,95

SAC13.2

Isolamento elastomérico em formato de tubo ou
coquilha de espessura M, próprio para tubulação
de cobre de diâmetro nominal 3/8". Ref.
AF/Armaflex M-10

m

116,
50 3,75

436,88

SAC13.3

Isolamento elastomérico em formato de tubo ou
coquilha de espessura M, próprio para tubulação
de cobre de diâmetro nominal 1/2". Ref.
AF/Armaflex M-12

m

3,00

SAC13.4

Isolamento elastomérico em formato de tubo ou
coquilha de espessura M, próprio para tubulação
de cobre de diâmetro nominal 5/8". Ref.
AF/Armaflex M-15

m

116,
50 10,55

SAC13.12

Isolamento elastomérico em formato de prancha
de espessura M. Ref. AF/Armaflex M-99/E

m²

28,7
9

m²

29,7
5

Tubos e conexões de cobre de 5/8"

SAC12.4

Fornecimento de isolamento
elastomérico em formato de tubo,
coquilha ou prancha

SAC13

SAC14

4,78

14,34

1.229,08

154,05

4.435,10

188,25

5.600,44

Fornecimento e Instalação de duto
Duto chapa galvanizada #22

SAC14.2

TOTAL

98.882,70
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