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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

Termo Aditivo - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC

PROCESSO 20.0.000024068-1
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2021,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS E A EMPRESA LEJOB NEGÓCIOS E COMÉRCIOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORROS
E PAREDES EM DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO, COM
EMASSAMENTO, PINTURA ACRÍLICA, E OUTROS SERVIÇOS
DE CRIAÇÃO, DESMEMBRAMENTO DE SALAS, BEM
ASSIM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSTALADOS, EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS COMARCAS DO
INTERIOR DO ESTADO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO TOCANTINS E NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO.

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrito
no CNPJ/MF sob n° 25.053.190/0001-36, com sede administrativa nesta Capital, Praça dos Girassóis, s/n°, neste ato representado por seu Presidente, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, brasileiro, portador do RG nº 316.531 - SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº
056.210.461-53 residente e domiciliado nesta Capital, doravante designado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa LEJOB NEGÓCIOS E
COMÉRCIOS - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.632.097/0001-37, com sede na Av. Dr. Neto, 221, Setor
Central, Iporá/GO, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio, o Senhor JOSÉ AUGUSTO PATRÍCIO DINIZ,
brasileiro, empresário, portador do RG nº 3407297 - SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 783.534.751-20, têm entre si, justo e avençado, o presente
TERMO ADITIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Aditivo o acréscimo do percentual de 15.6626506% sobre o valor inicial do Contrato nº 40/2021, conforme Despacho
nº 41735/2021/DIVENG, evento 3782112, com fulcro no item 1.4, da Cláusula Primeira do Instrumento contratual e no § 1º do artigo 65, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
2.1. Fica acrescido o percentual de 15.6626506% sobre o valor inicial do Contrato nº. 40/2021, que corresponde à quantia de R$ 44.785,00 (quarenta e
quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais), para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme Despacho nº
41735 /2021/DIVENG, evento 3782112.
2.2. O valor global do Contrato nº 40/2021, após o acréscimo, passará de R$ 285.935,00 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e trinta e cinco
reais), para R$ 330.720,00 (trezentos e trinta mil setecentos e vinte reais).
2.3. Dos itens que sofreram acréscimos:
GRUPO ITEM
6

87

DESCRIÇÃO

UND.

VALOR
UNITÁRIO

QUANTIDADE
CONTRATADA

VALOR
TOTAL

QTDE.
ADITIVO

PERCENTUAL
ADITIVO

VALOR
ADITIVO

Revestimento em carpete (para
colocação direta sobre piso) instalado:
Carpete fabricado com fio 100%
nylon com trama do tipo tufting
bouclê, inerte em relação à
proliferação de ácaros, fungos e
outros micro-organismos. Os
filamentos são lisos, uniformes e
resistem à sujeira, evitando a
adesão do pó. Fios pesando
aproximadamente 600 g/m², com
altura dos pelo 3 mm (± 10%)
sendo altura total de no mínimo
5,0 mm (± 10%), com aplicação
comercial pesado com base
primária e secundária em tecido
100% polipropileno. Aplicação
com cola de contato. Cobertura
de rodapé com Debrum. Grade de
utilização 3 (intenso). Cor
revestimento em carpete: Bege ou
marrom claro (o vencedor deve
fornecer o catálogo do fabricante,
enquanto da vigência da ata de
registro de preços, para a escolha
da cor).
Aquisição em m² de acordo com

M²

R$ 108,00

50

R$ 5.400,00

12

24,00%

R$ 1.296,00
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os projetos que serão entregues
conforme necessidade/demanda.

7

88

Instalação de parede em
divisória de gesso acartonado: 
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, e painéis com largura de
120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa, conforme projeto
de arquitetura apresentado para
da execução do serviço. Trinta
por cento do quantitativo das
paredes de gesso acartonado,
quando solicitadas, deverão ter
reforços para resistir esforços
oriundos
de
fixação
de
prateleiras, armários, painéis de
MDF, televisores, quadros e nos
vãos dos portais deverá ser
reforçado em toda a sua altura,
com madeira de lei tipo caibro
para inibir os esforços dos
portais.

M²

R$ 131,00

50

R$ 6.550,00

12

24,00%

R$ 1.572,00

90

Instalação paredes divisórias
em gesso acartonado acústico com placas duplas em ambos os
lados da parede:
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado e isolamento acústico
em lã de vidro instalado entre as
chapas duplas de gesso, espessura
de 12.5mm, e painéis com largura
de 120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica
autoadesiva, massa e tinta
acrílica, conforme projeto de
arquitetura
apresentado
no
momento da execução do serviço.
As paredes de gesso acartonado
deverão ter reforços necessários
para resistir esforços oriundos de
fixação de prateleiras, armários,
painéis de MDF, televisores,
quadros e nos vãos dos portais
deverá ser reforçado em toda a
sua altura, com madeira de lei
tipo caibro para inibir os esforços
dos portais, locais indicados pelo
arquiteto
responsável
no
momento da execução.

M²

R$ 178,00

50

R$ 8.900,00

12

24,00%

R$ 2.136,00

M²

R$ 110,00

25

R$ 2.750,00

6

24,00%

R$ 660,00

91

Instalação de parede em
divisória de gesso acartonado 1 face (chapeamento):
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, e painéis com largura de
120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa, conforme projeto
de arquitetura apresentado para
da execução do serviço. Trinta
por cento do quantitativo das
paredes de gesso acartonado,
quando solicitadas, deverão ter
reforços para resistir esforços
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oriundos
de
fixação
de
prateleiras, armários, painéis de
MDF, televisores, quadros e nos
vãos dos portais deverá ser
reforçado em toda a sua altura,
com madeira de lei tipo caibro
para inibir os esforços dos
portais.

92

Instalação de parede em
divisória de gesso acartonado
especial resistente a impactos e
carga
suspensa
(móveis,
armários aéreos, prateleiras,
portas de correr, etc) - 1 face
(chapeamento): 
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, e painéis com largura de
120cm.
A placa deve alcançar elevado
desempenho em cargas de
momento
e
cisalhamento,
utilizando tanto parafusos simples
fixados diretos na placas ou
buchas expansivas obtendo alta
resistência. A placa deve possuir
desempenho superior as placas de
gesso convencionais em relação a
resistência a impactos. A
instalação da placa deve ser
similar
a
de
placas
convencionais; seu acabamento é
realizado com as mesmas massas
e fitas para tratamento de juntas acabamento em fita elástica autoadesiva, massa.
Peso aproximado da placa (m²):
12,2
Resistência mínima à ruptura na
flexão (N) - Longitudinal: ≥ 1000
Resistência mínima à ruptura na
flexão (N) - Transversal: ≥ 400
Comportamento ao Fogo: Classe
II - A

M²

R$ 180,00

25

R$ 4.500,00

6

24,00%

R$ 1.080,00

93

Fechamento de rasgos em
parede ou forro de gesso
acartonado - de 0 a 0,10 m²:
Fornecimento de material e
serviço de gesso acartonado em
chapas, espessura de 12.5mm, e
painéis com largura de 120cm,
para fechamento de rasgos nas
paredes ou em forro, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa e regularização
para pintura, conforme projeto de
arquitetura apresentado para
execução do serviço.

Und.

R$ 45,00

10

R$ 450,00

2

20,00%

R$ 90,00

94

Fechamento de rasgos em
parede ou forro de gesso
acartonado - de 0,11 a 0,40 m²:
Fornecimento de material e
serviço de gesso acartonado em
chapas, espessura de 12.5mm, e
painéis com largura de 120cm,
para fechamento de rasgos nas
paredes ou em forro, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa e regularização
para pintura, conforme projeto de
arquitetura apresentado para
execução do serviço.

Und.

R$ 70,00

5

R$ 350,00

1

20,00%

R$ 70,00

Und.

R$ 79,00

5

R$ 395,00

1

20,00%

R$ 79,00

95

Fechamento de rasgos em
parede ou forro de gesso
acartonado - de 0,41 a 1,00 m²:
Fornecimento de material e
serviço de gesso acartonado em
chapas, espessura de 12.5mm, e
painéis com largura de 120cm,
para fechamento de rasgos nas
paredes ou em forro, com
acabamento em fita elástica auto-
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adesiva, massa e regularização
para pintura, conforme projeto de
arquitetura apresentado para
execução do serviço.

97

98

99

Demolição de parede de gesso
acartonado:
A empresa deverá desmontar e
remover as divisórias de gesso
acartonado existente, composta
por painéis cegos e perfis
estruturais bem como retirar
todas as portas existentes,
tomadas, fiação, rodapé e
qualquer outro elemento que
esteja fixado nas paredes se no
momento da demolição das
paredes danificar o forro a
empresa deverá imediatamente
consertar.
A empresa deverá retirar,
transportar para destino adequado
todo os entulhos da demolição e
reforma do gabinete e quando
necessário acumular tais resíduos
nas imediações dos prédios da
prestação do serviço, o mesmo
deverá estar acondicionado em
container em local previamente
autorizado pela fiscalização. A
providência do container, quando
necessário
for,
será
de
responsabilidade da empresa.
Demolição de forro de gesso ou
de forro mineral em placas:
A empresa deverá desmontar e
remover as divisórias de gesso
acartonado existente, composta
por painéis cegos e perfis
estruturais bem como retirar
todas as portas existentes,
tomadas, fiação, rodapé e
qualquer outro elemento que
esteja fixado nas paredes se no
momento da demolição das
paredes danificar o forro a
empresa deverá imediatamente
consertar.
A empresa deverá retirar,
transportar para destino adequado
todo os entulhos da demolição e
reforma do gabinete e quando
necessário acumular tais resíduos
nas imediações dos prédios da
prestação do serviço, o mesmo
deverá estar acondicionado em
container em local previamente
autorizado pela fiscalização. A
providência do container, quando
necessário
for,
será
de
responsabilidade da empresa.
Demolição de parede de
alvenaria:
A empresa deverá desmontar e
remover as divisórias de gesso
acartonado existente, composta
por painéis cegos e perfis
estruturais bem como retirar
todas as portas existentes,
tomadas, fiação, rodapé e
qualquer outro elemento que
esteja fixado nas paredes se no
momento da demolição das
paredes danificar o forro a
empresa deverá imediatamente
consertar.
A empresa deverá retirar,
transportar para destino adequado
todo os entulhos da demolição e
reforma do gabinete e quando
necessário acumular tais resíduos
nas imediações dos prédios da
prestação do serviço, o mesmo

M²

R$ 36,00

25

R$ 900,00

6

24,00%

R$ 216,00

M²

R$ 37,00

150

R$ 5.550,00

37

24,67%

R$ 1.369,00

M²

R$ 45,00

5

R$ 225,00

1

20,00%

R$ 45,00
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deverá estar acondicionado em
container em local previamente
autorizado pela fiscalização. A
providência do container, quando
necessário
for,
será
de
responsabilidade da empresa.

100

Fechamento de vão de porta ou
janela com gesso acartonado:
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, e painéis com largura de
120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa, conforme projeto
de arquitetura apresentado para
da execução do serviço. Trinta
por cento do quantitativo das
paredes de gesso acartonado,
quando solicitadas, deverão ter
reforços para resistir esforços
oriundos
de
fixação
de
prateleiras, armários, painéis de
MDF, televisores, quadros e nos
vãos dos portais deverá ser
reforçado em toda a sua altura,
com madeira de lei tipo caibro
para inibir os esforços dos
portais.
Este item abrange fechamento de
vãos
de
portas
e
janelas/visores/vidro fixo que
forem removidos. A remoção
destes itens será por conta da
empresa contratada.

M²

R$ 200,00

5

R$ 1.000,00

1

20,00%

R$ 200,00

102

Serviço de instalação de
rodapé nas paredes a serem
construídas:
Fornecimento e instalação de
rodapé em pedra granito Ocre
Itabira, Branco Itaúnas, Branco
Siena, Preto São Gabriel, Verde
Ubatuba, Branco polar e/ou Cinza
Corumbá, espessura de 20mm,
altura de 7cm, conforme projeto
de arquitetura apresentado no
momento da execução do serviço.
O rodapé devera ficar 1cm
embutido no gesso acartonado,
nos cantos o rodapé deverá ser
cortado em 45º para se ter um
bom acabamento.

M

R$ 65,00

10

R$ 650,00

2

20,00%

R$ 130,00

M²

R$ 785,00

10

R$ 7.850,00

2

20,00%

R$ 1.570,00

103

Serviço
de
instalação
e
fornecimento de piso de granito
impermeabilizado:
Fornecimento e instalação de piso
em
pedra
granito
impermeabilizado nas cores: Ocre
Itabira, Branco Itaúnas, Branco
Siena, Preto São Gabriel, Verde
Ubatuba, Branco polar e/ou Cinza
Corumbá, espessura de 20mm,
peças quadradas (40cm x 40cm a
60cm x 60cm), conforme projeto
de arquitetura apresentado no
momento da execução do serviço.
O serviço inclui a remoção do
piso em granito existente, preparo
e regularização do contrapiso
com impermeabilização para
posteriormente instalar o novo
piso de granito (contrapiso
impermeabilizado e peças do piso
em granito impermeabilizado
pela empresa vencedora deste
item). O rejunte deverá ser de
acordo com a cor do granito. A
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empresa
deverá
apresentar
catálogo de cores de rejunte para
escolha.

Instalação de forro de gesso
acartonado - acústico:
Fornecimento e instalação de
forro em chapas de Gesso
Acartonado acústico;
Absorção acústica: 0,90 NRC
| com lã de vidro.
104

Resistente ao fogo e à ação
bacteriostática e fungistática,
ou seja, não propagam
bactérias e fungos.

M²

R$ 180,00

150

R$ 27.000,00

37

24,67%

R$ 6.660,00

105

Instalação de forro de gesso
acartonado:
Fornecimento e instalação de
forro em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, largura de 120cm,
incluindo guias, pendurais, perfis
metálicos e tabica branca de 2cm,
com acabamento em fita elástica
autoadesiva, conforme projeto de
arquitetura
apresentado
no
momento da execução do serviço.

M²

R$ 78,00

100

R$ 7.800,00

25

25,00%

R$ 1.950,00

106

Lã de vidro ( instalado):
Termo
Acústica:
1200x600x50mm.
Isolamento térmico, tipo: painel,
material:
lã
de
vidro,
comprimento: 2.400 mm, largura:
1.000 mm, aplicação: isolamento
térmico e acústico, espessura: 50
mm, densidade: 40 kg,m3,
características
adicionais:
resistente
até
450°c,não
cancerígeno,incombustível
Tipo de Isolamento - Térmico
Acústico
Nível de Eficiência Térmico
Acústico - Nível 3 - Ameniza
sons de trânsito

M²

R$ 35,00

80

R$ 2.800,00

20

25,00%

R$ 700,00

107

Serviço de remoção de forro
mineral:
Remover o forro mineral
(estruturas e placas), quando
necessário, para atender ao novo
layout dos ambientes a serem
reformados, conforme projeto
apresentado
pela
área
responsável.

M²

R$ 25,00

15

R$ 375,00

3

20,00%

R$ 75,00

108

Serviço de reinstalação de forro
mineral:
Reinstalar o forro (estruturas e
placas), quando necessário, para
atender ao novo layout dos
ambientes a serem reformados,
conforme projeto apresentado
pela área responsável.

M²

R$ 45,00

15

R$ 675,00

3

20,00%

R$ 135,00

M

R$ 27,00

10

R$ 270,00

2

20,00%

R$ 54,00

Conforme
projeto
de
arquitetura apresentado no
momento da execução do
serviço.

11

126

Remoção de canaletas de rede
elétrica e/ou rede lógica:
A empresa deverá remover a
canaleta
existente.
Se
no
momento da demolição das
paredes danificarem parede ou
forro
a
empresa
deverá
imediatamente consertar.
A empresa deverá retirar
transportar para destino adequado
todo o entulho da demolição
e reforma dos prédios da região
norte e quando necessário

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003448934&inf…

6/13

27/07/2021

SEI/TJ-TO - 3819605 - Termo Aditivo
acumular tais resíduos nas
imediações dos prédios da
prestação do serviço, o mesmo
deverá estar acondicionado em
container em local previamente
autorizado pela fiscalização. A
providência do container, quando
necessário
for,
será
de
responsabilidade da empresa. A
UNIDADE CORRESPONDE A
6 METROS LINEAR

127

Serviço
de
instalação
e
fornecimento de tampa cega:
Instalação e fornecimento de
tampa cega na cor branca e caixa
4x2, modelo conforme imagem
ilustrativa constante no Termo de
Referência. .
Marca: Ilumi

Und.

R$ 17,00

9

R$ 153,00

2

22,22%

R$ 34,00

138

Fornecimento e instalação de
tomadas RJ45 para lógica com
módulo duplo de sobrepor em
parede de alvenaria:
Fornecimento e instalação de
Tomadas com módulos duplos
com sistema de instalação que
permita o encaixe perfeito dos
módulos no suporte interno em
apenas um toque, na cor branca
modelo
conforme
imagem
ilustrativa constante no Termo de
Referência.
As
tomadas
deverão
ser
instaladas
e
devidamente
funcionando juntamente com uma
caixa 4x2 também fornecida pela
empresa.
Marca: Ilumi

Und.

R$ 70,00

5

R$ 350,00

1

20,00%

R$ 70,00

152

Serviço
de
instalação
e
fornecimento de fita isolante:
Fita Isolante 19mm x 20m 1ª
Linha
Marca: 3M

Und.

R$ 20,00

25

R$ 500,00

6

24,00%

R$ 120,00

157

Serviço
de
instalação
e
fornecimento de painel plafon
luminária
led
quadrado
embutir ultra slim 18w 6500k
branco frio - 20cmx20cm:
Com terminais macho e fêmea.
Cor: branco.
A empresa deve fazer o furo no
forro de gesso e instalar a
luminária. A empresa deverá
fazer os devidos reparos no forro
caso a mesma danifique o forro
existente quando da execução do
seu serviço.
Marca: Ilumi.

Und.

R$ 180,00

10

R$ 1.800,00

2

20,00%

R$ 360,00

158

Serviço
de
instalação
e
fornecimento de painel plafon
luminária
led
quadrado
embutir ultra slim 36 w 6500k
branco frio - 40cmx40cm:
Com terminais macho e fêmea.
Cor: branco.
A empresa deve fazer o furo no
forro de gesso e instalar a
luminária. A empresa deverá
fazer os devidos reparos no forro
caso a mesma danifique o forro
existente quando da execução do
seu serviço.
Marca: Ilumi

Und.

R$ 220,00

5

R$ 1.100,00

1

20,00%

R$ 220,00

Und.

R$ 240,00

5

R$ 1.200,00

1

20,00%

R$ 240,00

159

Serviço
de
instalação
e
fornecimento de painel plafon
luminária
led
quadrado
embutir ultra slim 48 w 6500k
branco frio - 60cmx60cm:
Com terminais macho e fêmea.
Cor: branco.
A empresa deve fazer o furo no
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forro de gesso e instalar a
luminária. A empresa deverá
fazer os devidos reparos no forro
caso a mesma danifique o forro
existente quando da execução do
seu serviço.
Marca: Ilumi

13

175

Instalação de parede em
divisória de gesso acartonado:
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, e painéis com largura de
120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa, conforme projeto
de arquitetura apresentado para
da execução do serviço. Trinta
por cento do quantitativo das
paredes de gesso acartonado,
quando solicitadas, deverão ter
reforços para resistir esforços
oriundos
de
fixação
de
prateleiras, armários, painéis de
MDF, televisores, quadros e nos
vãos dos portais deverá ser
reforçado em toda a sua altura,
com madeira de lei tipo caibro
para inibir os esforços dos
portais.

M²

R$ 159,00

250

R$ 39.750,00

62

24,80%

R$ 9.858,00

176

Instalação paredes divisórias
em gesso acartonado acústico:
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado e isolamento acústico
em lã de vidro instalado entre as
duas chapas de gesso, espessura
de 12.5mm, e painéis com largura
de 120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica
autoadesiva, massa e tinta
acrílica, conforme projeto de
arquitetura
apresentado
no
momento da execução do serviço.
As paredes de gesso acartonado
deverão ter reforços necessários
para resistir esforços oriundos de
fixação de prateleiras, armários,
painéis de MDF, televisores,
quadros e nos vãos dos portais
deverá ser reforçado em toda a
sua altura, com madeira de lei
tipo caibro para inibir os esforços
dos portais, locais indicados pelo
arquiteto
responsável
no
momento da execução.

M²

R$ 175,00

80

R$ 14.000,00

20

25,00%

R$ 3.500,00

M²

R$ 126,00

50

R$ 6.300,00

12

24,00%

R$ 1.512,00

178

Instalação de parede em
divisória de gesso acartonado 1 face (chapeamento):
Fornecimento e instalação de
divisórias em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, e painéis com largura de
120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa, conforme projeto
de arquitetura apresentado para
da execução do serviço. Trinta
por cento do quantitativo das
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paredes de gesso acartonado,
quando solicitadas, deverão ter
reforços para resistir esforços
oriundos
de
fixação
de
prateleiras, armários, painéis de
MDF, televisores, quadros e nos
vãos dos portais deverá ser
reforçado em toda a sua altura,
com madeira de lei tipo caibro
para inibir os esforços dos
portais.

182

Fechamento de rasgos em
parede ou forro de gesso
acartonado - de 0,41 a 1,00 m²:
Fornecimento de material e
serviço de gesso acartonado em
chapas, espessura de 12.5mm, e
painéis com largura de 120cm,
para fechamento de rasgos nas
paredes ou em forro, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa e regularização
para pintura, conforme projeto de
arquitetura apresentado para
execução do serviço.

Und.

R$ 80,00

10

R$ 800,00

2

20,00%

R$ 160,00

185

Demolição de forro de gesso ou
de forro mineral em placas:
A empresa deverá demolir o forro
existente e remover / promover a
retirada de todas as estruturas
existentes no forro, fiação,
luminárias, duto de ar e qualquer
outro elemento que esteja fixado
no forro. Se no momento da
demolição do forro danificar a
parede, a empresa deverá
imediatamente consertar.
A empresa deverá retirar,
transportar para destino adequado
todo os entulhos da demolição e
reforma do gabinete e quando
necessário acumular tais resíduos
nas imediações dos prédios da
prestação do serviço, o mesmo
deverá estar acondicionado em
container em local previamente
autorizado pela fiscalização. A
providência do container, quando
necessário
for,
será
de
responsabilidade da empresa.

M²

R$ 37,00

150

R$ 5.550,00

37

24,67%

R$ 1.369,00

186

Demolição de parede de
alvenaria:
A empresa deverá demolir a
parede de alvenaria existente e
remover / promover a retirada de
todas as portas existentes,
tomadas, fiação, rodapé e
qualquer outro elemento que
esteja fixado nas paredes. A
empresa deverá também fazer o
requadro no local demolido
(exemplo: requadro de um vão de
porta aberto em alvenaria). Se no
momento da demolição das
paredes danificar o forro a
empresa deverá imediatamente
consertar.
A empresa deverá retirar,
transportar para destino adequado
todo o entulho da demolição e
reforma do gabinete e quando
necessário acumular tais resíduos
nas imediações dos prédios da
prestação do serviço, o mesmo
deverá estar acondicionado em
container em local previamente
autorizado pela fiscalização. A
providência do container, quando
necessário
for,
será
de
responsabilidade da empresa.

M²

R$ 45,00

5

R$ 225,00

1

20,00%

R$ 45,00

M²

R$ 200,00

15

R$ 3.000,00

3

20,00%

R$ 600,00

187

Fechamento de vão de porta ou
janela com gesso acartonado:
Fornecimento e instalação de
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divisórias em chapas de Gesso
Acartonado,
espessura
de
12.5mm, e painéis com largura de
120cm, incluindo guias, com
montantes a cada 60cm, perfil
cantoneira 23x23 (perfil utilizado
para proteção e acabamento de
canto de tamanho 3,00m x
0,50mm) e perfis metálicos, com
acabamento em fita elástica autoadesiva, massa, conforme projeto
de arquitetura apresentado para
da execução do serviço. Trinta
por cento do quantitativo das
paredes de gesso acartonado,
quando solicitadas, deverão ter
reforços para resistir esforços
oriundos
de
fixação
de
prateleiras, armários, painéis de
MDF, televisores, quadros e nos
vãos dos portais deverá ser
reforçado em toda a sua altura,
com madeira de lei tipo caibro
para inibir os esforços dos
portais.
Este item abrange fechamento de
vãos
de
portas
e
janelas/visores/vidro fixo que
forem removidos. A remoção
destes itens será por conta da
empresa contratada.

188

Abertura de vão de porta ou
janela com requadro em gesso
acartonado:
A empresa deverá desmontar e
remover as divisórias de gesso
acartonado existente, composta
por painéis cegos e perfis
estruturais bem como retirar
todas as portas existentes,
tomadas, fiação, rodapé e
qualquer outro elemento que
esteja fixado nas paredes se no
momento da demolição das
paredes danificar o forro a
empresa deverá imediatamente
consertar. Acabamento do vão
com gesso acartonado.
A empresa deverá retirar,
transportar para destino adequado
todo o entulho da demolição e
reforma do gabinete e quando
necessário acumular tais resíduos
nas imediações dos prédios da
prestação do serviço, o mesmo
deverá estar acondicionado em
container em local previamente
autorizado pela fiscalização. A
providência do container, quando
necessário
for,
será
de
responsabilidade da empresa.

M²

R$ 131,00

15

R$ 1.965,00

3

20,00%

R$ 393,00

189

Serviço de instalação de
rodapé nas paredes a serem
construídas:
Fornecimento e instalação de
rodapé em pedra granito Ocre
Itabira, Branco Itaúnas, Branco
Siena, Preto São Gabriel, Verde
Ubatuba, Branco polar e/ou Cinza
Corumbá, espessura de 20mm,
altura de 7cm, conforme projeto
de arquitetura apresentado no
momento da execução do serviço.
O rodapé devera ficar 1cm
embutido no gesso acartonado,
nos cantos o rodapé deverá ser
cortado em 45º para se ter um
bom acabamento.

M

R$ 65,00

20

R$ 1.300,00

5

25,00%

R$ 325,00

M²

R$ 25,00

15

R$ 375,00

3

20,00%

R$ 75,00

194

Serviço de remoção de forro
mineral:
Remover o forro mineral
(estruturas e placas), quando
necessário, para atender ao novo
layout dos ambientes a serem
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reformados, conforme
apresentado
pela
responsável.

projeto
área

195

Serviço de reinstalação de forro
mineral:
Reinstalar o forro (estruturas e
placas), quando necessário, para
atender ao novo layout dos
ambientes a serem reformados,
conforme projeto apresentado
pela área responsável.

M²

R$ 45,00

15

R$ 675,00

3

20,00%

R$ 135,00

197

Execução de emassamento de
forro de gesso acartonado:
Duas demãos de massa PVA em
forro de gesso acartonado, com
acabamento em fita elástica
autoadesiva ligando sempre o
encontro de dois painéis de gesso
acartonado.
Antes do emassamento deslize a
espátula de 25cm sobre as
emendas à procura de cabeças de
prego e parafusos. Caso encontre,
aperte-as até ficarem abaixo do
nível da parede. Após aplique
uma camada fina e uniforme do
composto próprio para emendas
com a espátula de 10cm.
A massa a ser usada será em PVA
a base de água, podendo ser da
marca Suvinil, Coral, SherwinWilliams ou de uma outra marca
que
tenha
as
mesmas
características e qualidades. Os
materiais para esse serviço deverá
ser fornecida pela empresa.

M²

R$ 33,00

120

R$ 3.960,00

30

25,00%

R$ 990,00

198

Execução de pintura do forro
em gesso acartonado:
Serviço de Pintura do forro em
chapas de gesso acartonado, duas
demãos de tinta acrílica fosca,
com acabamento em fita elástica
autoadesiva, conforme projeto de
arquitetura apresentado para
execução do serviço.
A empresa deverá forrar o piso
todo, bem como os móveis,
painéis
existente,
tomadas,
interruptores, para não danificálos.
Onde o gesso for cortado devido
as luminárias a empresa deverá
fechar os buracos com próprio
gesso acartonado, emassar, pintar
e fitar as emendas com fita
elástica autoadesiva ligando
sempre o encontro de dois painéis
de gesso acartonado.
A tinta usada será em PVA a base
de água, podendo ser da marca
Suvinil, Coral, Sherwin-Williams
ou de outra marca que tenha as
mesmas características
e
qualidades Os materiais para esse
serviço deverá ser fornecida pela
empresa.

M²

R$ 32,00

120

R$ 3.840,00

30

25,00%

R$ 960,00

M²

R$ 33,00

100

R$ 3.300,00

25

25,00%

R$ 825,00

14

199

Execução de emassamento de
parede de gesso acartonado ou
alvenaria:
Duas demãos de massa acrílica
em parede de gesso acartonado,
com acabamento em fita elástica
autoadesiva ligando sempre o
encontro de dois painéis de gesso
acartonado.
Antes
do
emassamento deslize a espátua de
25cm sobre as emendas à procura
de cabeças de prego e parafusos.
Caso encontre, aperte-as até
ficarem abaixo do nível da
parede. Após aplique uma
camada fina e uniforme do
composto próprio para emendas

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003448934&i…

11/13

27/07/2021

SEI/TJ-TO - 3819605 - Termo Aditivo
com a espátula de 10cm. Espalhea sobre as emendas e parafusos,
começando sempre pelo teto.
A massa usada será acrílica,
podendo ser da marca Suvinil,
Coral, Sherwin-Williams ou de
uma outra marca que tenha as
mesmas características
e
qualidades. Os materiais para
esse serviço deverá ser fornecida
pela empresa vencedora.
Serviço de Pintura de paredes em
chapas de gesso acartonado, duas
demãos de acrílica fosca, com
acabamento em fita elástica
autoadesiva, conforme projeto de
arquitetura
apresentado
no
momento da execução do serviço,
a empresa deverá forrar o piso
todo, bem como os móveis,
painéis
existente,
tomadas,
interruptores..., para não danificalos. Onde o gesso for cortado
devido as caixas de energia a
empresa deverá fecha-los com o
próprio
gesso
acartonado,
emassar, pintar e fitar as emendas
com fita elástica autoadesiva
ligando sempre o encontro de
dois painéis de gesso acartonado.
A tinta usada será acrílica fosca a
base de água, podendo ser da
marca Suvinil, Coral, SherwinWilliams ou de uma outra marca
que
tenha
as
mesmas
características e qualidades. Os
materiais para esse serviço deverá
ser
fornecida pela empresa
vencedora.

200

203

Execução de pintura de parede
de
gesso
acartonado
ou
alvenaria - tinta acrílica fosca:
Serviço de Pintura de paredes em
chapas de gesso acartonado, duas
demãos de tinta fosca, com
acabamento em fita elástica
autoadesiva, conforme projeto de
arquitetura
apresentado
no
momento da execução do serviço,
a empresa deverá forrar o piso
todo, bem como os móveis,
painéis
existente,
tomadas,
interruptores..., para não danificalos. Onde o gesso for cortado
devido as caixas de energia a
empresa deverá fecha-los com o
próprio
gesso
acartonado,
emassar, pintar e fitar as emendas
com fita elástica autoadesiva
ligando sempre o encontro de
dois painéis de gesso acartonado.
A tinta usada será fosca a base de
água.
Os materiais para esse serviço
deverá ser
fornecida pela
empresa vencedora.
Marca: Resicolor
Serviço
de
instalação
e
fornecimento
de
textura
acrílica, tipo grafiato:
Composição: Resina acrílica
estirenada, pigmentos inertes,
hidrocarbonetos
alifáticos,
surfactantes,
coalescentes,
espessantes, microbicidas não
metálicos e água.
Informações
Toxicológicas:
Baixa
toxicidade;
Diluente:
Água; Consistência: 7,0 - 7,7 cm;
Brilho (@60°): Não aplicável;
Peso Específico: 1,654 - 1,734
g/cm3; Sólidos/Volume: 45,4 49,4%;
VOC
(compostos
orgânicos voláteis): 27,65 g/L;

M²

R$ 38,00

300

R$ 11.400,00

75

25,00%

R$ 2.850,00

M²

R$ 57,00

5

R$ 285,00

1

20,00%

R$ 57,00

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003448934&i…

12/13

27/07/2021

SEI/TJ-TO - 3819605 - Termo Aditivo
Sólidos/Peso: 68,7 - 72,7%;
Ponto de fulgor: >100º C.
Cor: Conforme catálogo de cores.
Os materiais para esse serviço
deverá ser
fornecida pela
empresa vencedora.
Marca: Resicolor
Valor total do acréscimo

R$ 44.785,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1. As despesas com a execução do objeto deste Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada:
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris
Classificação Orçamentária: 06010.02.061.1145.3067
Natureza de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recursos: 0240
Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjuris
CNPJ/MF: 03.173.154/0001-73
Praça dos Girassóis, S/Nº. - Centro
CEP: 77.015-007
Palmas/TO.
CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:
4.1. O presente Termo Aditivo vincula-se, em sua integralidade ao Contrato nº 40/2021 e aos autos 20.0.000024068-1, bem como às disposições da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:
5.1. A publicação resumida do presente Termo no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:
6.1. São mantidas e inalteradas as cláusulas do Contrato original desde que não colidentes com o presente Instrumento.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, para que produza seus efeitos.
Documento assinado eletronicamente por José Augusto Patrício Diniz, Usuário Externo, em 26/07/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 27/07/2021, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 3819605 e o código CRC
97E58010.

20.0.000024068-1

3819605v1
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