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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

Comissão Permanente de Licitação

    Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060

 

EDITAL DA MODALIDADE CONVITE Nº 01/2021 – CPL/ RA – XXVI

REGIDO PELAS LEIS nº. 8.666/93 e alterações supervenientes, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto nº. 26.851/2006 e demais legislações
aplicáveis.

PROCESSO nº 00304-00000692/2021-87

TIPO: Menor Preço.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta.

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 13 de outubro de 2021.

HORÁRIO DO INÍCIO: 09:30 horas.

LOCAL DA REUNIÃO: Sala da Assessoria da Administração Regional de Sobradinho II

CAPÍTULO I - DO OBJETO

1. A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada nos serviços de Engenharia Civil para execução da
Reforma da Quadras Poliespor�vas, localizadas na Região Administra�va de Sobradinho II, no seguinte endereço: na AR 11, Conjunto 07 - em
Sobradinho II – DF – RA XXVI, conforme o Projeto Básico e demais anexos, os quais são partes integrantes deste instrumento convocatório.

CAPÍTULO II - DOS LICITANTES

2.1. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que sa�sfaçam as condições deste
Edital e seus anexos.

2.2. Não poderão par�cipar da licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de cons�tuição;

b) empresas que, por qualquer mo�vo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou suspensas do
direito de licitar com o Distrito Federal;

c) empresas em atraso no cumprimento de obrigação assumida com o CONTRATANTE, até o seu efe�vo cumprimento;

d) empresa concordatária ou em processo de falência, sob o concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou em processo de
recuperação judicial ou extrajudicial.

2.3. Não poderão par�cipar da licitação, direta ou indiretamente, as pessoas indicadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

CAPÍTULO III - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1. No dia, hora e local fixado no preâmbulo desta Licitação, cada licitante deverá apresentar à Comissão de Licitação, simultaneamente, sua
documentação e proposta de preços, em envelopes separados e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da firma ou razão social, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO

Licitação Modalidade Convite nº 001/2021 – RA-XXVI

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação Modalidade Convite nº 001/2021 – RA-XXVI

3.2. Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento será aceito.

3.3. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e iniciada sua abertura, não serão permi�das quaisquer re�ficações que
possam influir no resultado final do processo licitatório.

3.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por mo�vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão de Licitação.

CAPÍTULO IV - DA DOCUMENTAÇÃO

4. O envelope nº. 01, rela�vo à documentação, deverá conter, em plena validade, os seguintes documentos:

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA.

4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

4.1.3. Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

4.1.5. Procuração, pública ou par�cular, passada pelo licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para
tomar as decisões que julgar necessária, durante a licitação, sendo necessário o reconhecimento de firma no caso de procuração par�cular,
juntamente com a comprovação da condição do outorgante.

4.1.6. A falta da procuração não inabilita o licitante, mas seu representante fica impedido de se manifestar no certame, em nome do
representado, até a obtenção desse documento.

4.2. REGULARIDADE FISCAL.

4.2.1. Prova de regularidade perante a Receita Federal e Secretaria da Fazenda do DF, em plena validade. Para as licitantes domiciliadas fora do
Distrito Federal, além das cer�dões já mencionadas, deve ser apresentada também prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal
de seu domicílio ou sede, somente para os tributos rela�vos à a�vidade licitada;

4.2.2. Cer�ficado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF;

4.2.3. Prova de regularidade para com a Previdência Social, expedida pelo INSS:

4.2.4. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, em atendimento ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666/93 e a Lei 12.440/2011.

4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

4.3.1. Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante vencedora possuir CREA de outra localidade, deverá apresentar visto
do CREA-DF, previamente à contratação;

4.3.2. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA ou cer�dão(ões), devidamente registrado(s) no CREA que comprove(m) a execução, para órgão ou
en�dade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, de
obras, similares às descritas no Projeto Básico. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou da(s)
cer�dão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término das obras/serviços; local de execução; nome do
contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) �tulo(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no
CREA; especificações técnicas dos serviços e os quan�ta�vos executados;

4.3.3. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da abertura dos procedimentos licitatórios, profissional (is) de
nível superior, com capacitação técnica para execução dos serviços, devidamente reconhecido(s) pelo CREA, detentores de ATESTADO(S) DE
CAPACIDADE TÉCNICA ou cer�dão(ões) citados no item anterior, profissionais esses que deverão ser os Responsáveis Técnicos do serviço.

4.3.4. A comprovação do vínculo do profissional detentor do acervo técnico com a licitante deverá ser feita da seguinte forma:

a) Sócio - cópia auten�cada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

b) Diretor - cópia auten�cada do contrato social, em se tratando de firma individual, ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

c) Empregado - cópia auten�cada da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia auten�cada da Carteira de
Trabalho e Previdência Social.

d) Autônomo prestador de serviço - cópia auten�cada do contrato de prestação de serviços compa�veis com o objeto desta licitação;

Parágrafo único - Os documentos exigidos nos itens de “a” a “d” poderão ser subs�tuídos por Cer�dão de Registro do CREA no qual conste a
qualificação do profissional detentor do acervo técnico.

4.3.5. Com o advento da Lei 12.348 de 31 de dezembro de 2010, Lei do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-BR) os arquitetos possuem
as condições de par�cipação em igualdade de compe�ção com os demais profissionais hoje registrados nos CREAs, portanto os itens acima, a
saber, de 4.3.1 até 4.3.4 devem também ser considerados para os documentos apresentados por arquitetos com a chancela do CAU-DF ou CAU-
BR.

4.4. OUTROS DOCUMENTOS

4.4.1. O licitante deve prestar as seguintes declarações:

a) Declaração de vistoria ao local dos serviços objeto da Licitação, emi�da pelo próprio licitante (Anexo V - modelo A);

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impedi�vo da habilitação (Anexo VI – modelo B);

c) Declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do art. 27, V, da Lei 8.666/93, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da
Cons�tuição de 1988 (Anexo VII – modelo C).

4.5. As licitantes que apresentarem o Cer�ficado de Registro Cadastral - CRC ficam dispensadas da apresentação dos documentos rela�vos à
habilitação jurídica e técnica, ficando, entretanto, obrigadas à apresentação da documentação rela�va à qualificação fiscal e declarações
complementares.

4.6. A não apresentação dos documentos solicitados neste Capítulo será mo�vo de inabilitação do licitante, impedindo-o de par�cipar da fase
subsequente desta licitação.

4.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia auten�cada por cartório competente ou por servidor
da Administração (no ato convocatório), publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela
emissão do documento disponibilizar sua consulta.

CAPÍTULO V - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1. A proposta de preços, apresentada em 02 (duas) vias, deverá:

a) ser da�lografada ou impressa, em duas vias, sem emenda ou rasura, datada e assinada;

b) apresentar especificação clara e detalhada dos serviços, observadas as especificações indicadas no Projeto Básico (Anexo I) e no Caderno de
Encargos e Especificações (Anexo II-A);
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c) conter a discriminação dos serviços a serem executados, conforme modelos das Planilhas de Composições de Preços (Anexo III da -
Quadra Poliespor�va da AR 11, Conjunto 7 - em Sobradinho II, contendo a especificação dos serviços, unidades, quan�dades, preços unitários e
preços totais;

d) conter a explicitação detalhada da composição do B. D. I. (Bonificação de Despesas Indiretas);

e) apresentar Cronograma Físico-Financeiro Provisório, detalhando o prazo para execução dos serviços e as etapas componentes;

f) conter prazo de execução dos serviços não superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos a par�r do início da execução, conforme disposto no
Projeto Básico, Anexo I;

g) consignar prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação, para fins de convocação para
contratação;

5.2. Se a proposta for omissa quanto aos valores e prazos estabelecidos nas alíneas “f” e “g” deste Capítulo, os ali mencionados serão
considerados como se nela constassem, não sendo, portanto, mo�vo de desclassificação do licitante.

5.3. A cotação apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento, será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

5.4. O preço cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta
licitação.

5.5. É obrigatória a assinatura da Proposta de Preços, do Cronograma Físico-Financeiro e das Planilhas Orçamentárias pelo representante legal da
empresa e pelo responsável técnico a cujo cargo ficará a execução da obra.

CAPÍTULO VI - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

6.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão de Licitação poderá apreciar os documentos de cada licitante, individualmente,
podendo na mesma reunião divulgar o nome das firmas habilitadas e das inabilitadas, devendo às úl�mas serem devolvidos os envelopes
“Proposta de Preços” devidamente fechados, quando não tenha havido recurso ou após sua denegação.

6.2. A Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes rela�vos à documentação de habilitação, poderá encerrar a reunião a fim de que
tenha melhores condições de análise, permanecendo os envelopes de proposta de preços, não abertos, já rubricados, em seu poder até a data e
horário fixado para nova reunião.

6.3. O não comparecimento de quaisquer dos par�cipantes à nova reunião marcada não impedirá sua realização.

6.4. Será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos e atender às condições previstas no Capítulo IV, sendo
inabilitado aquele que não atendê-las. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de par�cipar das fases subsequentes.

6.5. Levando-se em conta a a�vidade específica do licitante e o interesse do CONTRATANTE, é facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade
superior, em qualquer fase deste Convite, a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou de informação que deveria constar originariamente das propostas.

CAPÍTULO VII - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. Trata-se de licitação enquadrada no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº. 8.666/93 (MENOR PREÇO).

7.2. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as exigências neste Edital e que ofertar o MENOR PREÇO
GLOBAL para execução dos serviços.

7.3. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou
vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes, nem se admi�rá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero.

7.4. No caso de discordância entre o preço unitário e o preço total de cada item, prevalecerá o primeiro. Ocorrendo discordância entre o valor
em algarismo e o valor por extenso, prevalecerá este úl�mo.

7.5. No caso de empate entre duas ou mais proposto será efetuado sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes envolvidos serão
convocados.

CAPÍTULO VIII - DA DESCLASSIFICAÇÃO

8.1. Serão desclassificadas, com base nos ar�gos 43, inciso IV, 44, §2º e 3º, e 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

a) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos,
ainda que este Convite não tenha estabelecido limites mínimos;

b) apresentarem preços unitários ou preço global superiores aos valores orçados pela Administração;

c) apresentarem preços manifestamente inexequíveis, nos termos do § 1º do art. 48 da Lei nº. 8.666/93; e

d) não atenderem às exigências con�das neste ato convocatório.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS

9.1. Observado o disposto no art. 109 da Lei nº. 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso à autoridade competente, por intermédio da
Comissão de Licitação, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da in�mação do ato ou da lavratura da ata, nos casos enumerados no citado
disposi�vo legal.

9.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias úteis.

9.3. Os recursos deverão ser apresentados por escrito (da�lografados ou impressos), devidamente fundamentados, assinados por representante
legal do licitante e protocolizado no Núcleo de Protocolo e Arquivo na Administração Regional de Sobradinho II ou por e-mail:
licitacao@sobradinho2.df.gov.br.

9.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

CAPÍTULO X - DAS PENALIDADES

10.1. O atraso injus�ficado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, nos termos fixados no Decreto Distrital
26.851/2006 e alterações posteriores.
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10.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas
na Lei 8.666/93 e no Decreto Distrital 26.851/2006.

10.3. As multas tratadas nesse Capítulo serão descontadas da garan�a, do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou, na
impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE, ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

CAPÍTULO XI - DO PAGAMENTO

11.1. Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com os Cronogramas Físicos-Financeiros aprovados, a
CONTRATADA protocolizará no Núcleo de Protocolo e Arquivo da Administração Regional de Sobradinho II e encaminhando para a Coordenação
de Licenciamento, Obra e Manutenção - COLOM. Nota Fiscal que, após a devida atestação e regular liquidação, será objeto de pagamento a ser
processado no prazo de até 30 dias.

11.2. As faturas com valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser liquidadas mediante Ordem Bancária creditada em
conta-corrente no Banco de Brasília S/A - BRB, conforme estabelece o Decreto Distrital 17.733/96, com as alterações dos Decretos nº 18.126/97
e nº 32.767/2011. Nos demais casos, a liquidação das faturas se dará por meio de Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela
CONTRATADA.

11.3. Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar prova de regularidade rela�va à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garan�a
por Tempo de Serviço (FGTS), Jus�ça do Trabalho, para com a Secretaria da Receita Federal e para com a Fazenda do Distrito Federal, em plena
validade.

11.4. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte documentação, além daquela prevista no
item 11.3:

a) licenciamento da obra;

b) matrícula da obra ou serviço no INSS;

c) relação de empregados – RE;

d) guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários;

e) A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) – CREA/DF da obra ou serviço.

11.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o
pagamento será sustado até que a

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

11.6. Caso não seja cumprido o prazo es�pulado no item 11.1, ressalvadas as hipóteses previstas nos itens 11.3, 11.4, 11.5 e 11.8, o Contratante
pagará à Contratada atualização financeira de acordo com a variação do INPC, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.7. O mesmo índice será u�lizado para cálculo de descontos, no caso de eventuais antecipações de pagamentos.

11.8. A liberação da úl�ma fatura somente será efetuada após o recebimento defini�vo da obra e/ou serviço, apresentação da guia de quitação
das taxas de energia elétrica e água, se for o caso, e a comprovação de regularidade fiscal da empresa junto a SEF/DF e rela�va aos encargos
sociais.

CAPÍTULO XII – DO REAJUSTE DE PREÇOS

12.1. O valor do objeto desta licitação é fixo e irreajustável.

CAPÍTULO XIII – DO CONTRATO

13.1. O Contrato obedecerá ao disposto neste Convite e às normas con�das no Capítulo III da Lei nº. 8.666/93, e deverá ser assinado pela firma
vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte interessada, durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado, aceito pela Administração.

13.2. Quando o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo e condições estabelecidos no subitem anterior, a Administração
poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Capítulo X deste Edital e
no art. 81 da Lei nº. 8.666/93.

13.3. O Contrato a ser assinado subordina-se à minuta con�da no Anexo VIII.

CAPÍTULO XIV – DA GARANTIA

14.1. A garan�a do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do seu valor e poderá ser prestada sob as seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�do sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garan�a;

c) fiança bancária.

14.2. A garan�a a que se refere o item anterior deverá ser efe�vamente prestada no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da convocação do
licitante, sob pena de ser declarada a inexecução total da obrigação assumida, com a aplicação das penalidades previstas no Capítulo X deste
instrumento.

CAPÍTULO XV - DA EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da sua assinatura.

15.2. O prazo de execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias e o início dos trabalhos deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a par�r do recebimento da respec�va Ordem de Serviço, observando o horário disponibilizado para sua realização.

15.3. O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal às expensas do CONTRATANTE.

CAPÍTULO XVI - DA FISCALIZAÇÃO
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor do contrato, especialmente designado pelo CONTRATANTE, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das
atribuições con�das nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira.

16.2. O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo
sempre que for necessário.

CAPÍTULO XVII - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O objeto da licitação será recebido por servidor designado pela Administração da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias a par�r do encaminhamento da úl�ma
fatura;

b) defini�vamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 90 dias de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e o Enunciado nº. 11 da
Súmula de Jurisprudência do TCDF.

17.2. O CONTRATANTE só aceitará os serviços que es�verem de acordo com as especificações técnicas, normas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais porventura u�lizados. Caberá ao contratado todo o ônus decorrente da rejeição, incluindo prazos e despesas.

CAPÍTULO XVIII – DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)

18.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da par�cipação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43).

18.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais cer�dões nega�vas ou posi�vas com efeito de cer�dão nega�va (art. 43 § 1º).

18.3. A não-regularização da documentação, no prazo supracitado, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43 § 2º).

18.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44).

18.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada (art. 44 §§ 1º, 2º).

18.4.2. Na hipótese da ocorrência de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta. Esta disposição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não �ver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte (art. 45 § 3º).

18.5. A comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será por meio da apresentação do Registro de Empresas Mercan�s ou do
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, original ou cópia auten�cada. (art. 3º).

CAPÍTULO XIX - DAS VEDAÇÕES

19.1. Fica vedado a par�cipação no presente processo licitatório do Convite nº 01/2021, de que pessoa jurídica, cujo adminis trador, proprietário
ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou en�dade da administração
pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, conforme previsto no Decreto no art. 8º do Decreto
nº 32.751/2011, por meio de:

19.1.1. contrato de serviço terceirizado;

19.1.2. contratos per�nentes a obras, serviços e à aquisição de bens;

19.1.3. convênios e os instrumentos equivalentes.

CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. São partes integrantes deste Edital o Anexo I (projeto básico), Anexo II A (caderno de encargos e Caderno de especificações), (cronograma
�sico financeiro) Anexo II-B, (planilha de preços da Quadra AR 11 Anexo III, (Declarações Anexo V modelo A, Anexo VI modelo B e Anexo VII
modelo C), (minuta de contrato Anexo VIII),  (Penalidades -Decreto Distrital 26.851/06) e (Modelo da Proposta Anexo IX).

20.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de revogar ou anular o instrumento Contratual, na forma do ar�go 49 da Lei nº. 8.666/93.

20.3. Independentemente de declaração expressa, a simples par�cipação nesta Licitação implica a aceitação das condições es�puladas na
presente Licitação e submissão total às normas nele con�das.

20.4. Se no dia fixado no preâmbulo não houver expediente, esta Licitação será realizada no primeiro dia subsequente de funcionamento que
lhe seguir.

20.5. Quaisquer dúvidas de ordem técnicas ou eventuais divergências ocorridas neste Edital poderão serem esclarecidas na sede da RA - XXVI,
situada na AR 13, Área Especial nº 01 – Setor administra�vo – Sobradinho II - DF, e-mail:  licitacao@sobradinho2.df.gov.br e pelo telefone (061)
3550:6478- RAMAIS 9314-9323 ou pelo telefone 61 – 3550:6478-RAMAIS 9314-9323.

20.6. Havendo quaisquer irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.

Sobradinho II, 29 de setembro de 2021

 

Hernani Candido de Santana Júnior

Presidente CPL/RAXXVI
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Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

Projeto Básico - RA-SOBRII/COLOM

 

Projeto Básico AGOSTO/2021

Objeto: Reforma de QUADRA POLIESPORTIVA da AR 11 CONJUNTO 7 - Sobradinho II – Brasília-DF

Elaboração: Eng. Civil Adisson Gabriel Vieira

CREA: 25.469/D-DF
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ANEXO I

 

PROJETO BÁSICO 001/2021

OBJETO:  REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

Endereços: AR 11, CONJUNTO 7 - EM SOBRADINHO II

 

Elaboração:

Adisson Gabriel Vieira, Eng. Civil, CREA 25.469/D-DF

Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção da Adm. Regional de Sobradinho II, RA XXVI, Matrícula 1.689.768-4

 

PROJETO BÁSICO

I. DO OBJETO

1.1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para reforma de Quadra Poliespor�va na AR 11, conjunto 07 em Sobradinho II – Brasília-DF.

II. DA JUSTIFICATIVA

2.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. O projeto em questão visa o aproveitamento adequado, com estudo e planejamento de áreas que proporcionam espaços para prá�cas
espor�vas e de lazer, considerando a necessidade crescente da população. Além de visar o atendimento, o poder público tem seu papel
social e polí�co no que se refere ao processo de revitalização e cumprimento das reivindicações dos moradores da região.

III. DA CONTRATAÇÃO

3.1. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Os serviços contratados visam atender em sua integralidade o objeto deste projeto e deverão seguir o disposto no que cons�tui parte do
presente instrumento.

IV. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO

4.1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

1. Reforma de quadra poliespor�va (futebol, vôlei e basquete) nas dimensões de (38,00 x 18,00) m, totalizando a área de 540 m² (quinhentos
e quarenta metros quadrados), inclusas as traves e as redes dos esportes citados;

2. Demolição de piso em concreto, 540 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados);

3. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura;

4. Execução de 5m3 (cinco metros cúbicos) de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, não armado e=5cm;

5. Execução de 540m2 (quinhentos e quarenta metros quadrados) de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 6cm, armado, com juntas de dilatação, e polido;

6. Portão em tela arame galvanizado nº 12, malha 2” e moldura em tubos de aço, inclusive passagens, 2 m² (dois metros quadrados);

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550971
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550972
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550973
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550974
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550975
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550976
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550977
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550978
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550979
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550980
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550981
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550982
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550983
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=77112206&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020609&infra_hash=28ef93484ab9ecf0b9d317a637f8ff687948fec7fbaa2a7f456c0ee5f685f96c#_Toc490550984


30/09/2021 11:19 SEI/GDF - 71047500 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80827443&infra_siste… 8/39

7. Alambrado para quadra poliespor�va, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440. Diâmetro de 2”, com tela e arame
galvanizado 48 m² (quarenta e oito metros quadrado);

8. Execução de 540 m.² (quinhentos e quarenta metros quadrados) de pintura de piso da quadra em �nta acrílica ou epóxi duas demãos;

9. Execução de 354,80 m² (trezentos e cinquenta e quatro metros e oitenta cen�metros quadrado) de pintura esmalte ace�nado, duas
demãos, sobre super�cie metálica (Alambrado);

10. Execução de 289,62 m² (duzentos e oitenta e nove metros e sessenta e dois cen�metros quadrado) de pintura com �nta à base de
borracha clorada, de faixas de demarcação, em quadra poliespor�va, 5cm de largura;

11. Instalação de conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m, em tubo de aço galvanizado de 3” com requadro em tube de 1”,
pintura em primer com �nta esmalte sinté�co e redes de polie�leno fio 4mm;

12. Instalação de conjunto para quadra de vôlei, com postes em tubo de aço galvanizado 3”, h=255cm, pintura em �nta esmalte sinté�co, rede
nylon com 2mm, malha 10x10cm;

13. Instalação de par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20m com aro de metal e rede;

14. Execução 640 m² (seiscentos e quarenta metros quadrado) de limpeza final da obra.

4.2. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

1. O local dos trabalhos deverá permanecer em condições plausíveis de segurança e limpeza. A preparação do terreno deverá ser feita em
condições técnicas adequadas e se preservando árvores e detalhes marcantes do terreno.

2. O início das construções somente ocorrerá depois de examinada à preparação do terreno pela FISCALIZAÇÃO Técnica da Coordenação de
Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II – RA XXVI;

3. O prazo para a conclusão dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a par�r da data de emissão da Licença de obra
e ordem de serviço.

4.3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O recebimento se fará por meio da assinatura do Termo de Recebimento provisório que deverá ser assinado por ambas as partes, após o
aceite dos serviços;

2. As obras e serviços serão recebidos provisoriamente, por meio de vistoria executada pelo Executor do Contrato, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA e desde que considerados pela
Administração Regional de Sobradinho II em condições de uso e funcionamento. O Executor do Contrato lavrará o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução;

3. As obras e serviços serão recebidos defini�vamente, por meio de vistoria cumprida pelo Executor do Contrato, por profissional habilitado
ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, depois de decorridos, no
máximo, 30 (trinta) dias do recebimento provisório, e atendidas todas as exigências contratuais, bem como também, corrigidas as falhas
assinaladas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem
aparentes;

4. A lavratura do TERMO

5. O DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garan�as concebidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 - Código Civil), que define um prazo de
garan�a da obra;

6. Até que seja no�ficada pela Administração Regional de Sobradinho II sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA será responsável
pela conservação dos mesmos e deverá tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela
ação de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução.

4.4. DA GARANTIA

1. A garan�a dos serviços será de 05 (cinco) anos, conforme Ar�go 618, Código Civil - lei 10.406/02 e após o recebimento defini�vo (Ar�go
73, Inciso I, a, da lei 8.666/93);

       Art. 618. - Nos contratos de empreitada de edi�cios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá durante o prazo irredu�vel de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

             Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste ar�go o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e
oitenta dias ao aparecimento do vício ou defeito.

        2. Deverão ser feitos quaisquer ajustes ou adequações necessárias, após a conferência dos serviços executados e materiais u�lizados, no
que diz respeito à qualidade e quan�dade dos mesmos.

        3. A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela obra, sua boa execução, bem como pelos danos decorrentes da realização da mesma.

V. ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1. DO VALOR

1. O valor total es�mado dos serviços relacionados no presente Projeto Básico é de R$167.308,94 ( cento e sessenta e sete mil trezentos e
oito reais e noventa e quatro centavos).

2. A dotação orçamentária está prevista no programa: 15.451.6206.3048.9618 – Execução de Obras de Urbanização em Sobradinho II,
Natureza da Despesa 33.90.39.

VI. SERVIÇOS PRELIMINARES E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

6.1. CANTEIRO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:
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1. A CONTRATADA providenciará a instalação do canteiro de obras: contêiner metálico provido de sanitário para guarda de materiais e
equipamentos, em local pré-definido pelo Executor, se necessário;

2. A CONTRATADA deverá, quando necessário, elaborar todos os projetos complementares, que são: Projetos de Fundações, Estrutural,
Hidrossanitário, Elétrico, Telefone e/ou do Canteiro de Obras, devendo os mesmos regularizados junto aos órgãos competentes;

3. A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para nivelamento do terreno (corte ou aterro). O aterro
deverá ser feito com terra totalmente isenta de entulho e lixo;

4. A CONTRATADA arcará com todas as despesas rela�vas a ligações e consumo provisório de água, energia, e demais necessidades, caso
haja, ficando assim a CONTRATADA incumbida de requerer junto às respec�vas concessionárias os serviços desejados;

5. A CONTRATADA se responsabilizará pela eventual re�rada de árvores que estejam no local exato de algum equipamento, devendo, no
entanto, ser consultada a Administração sobre a possibilidade de adaptação do projeto visando preservar o máximo de espécies vegetais
existentes;

6. O transporte e locação de maquinário, equipamentos e materiais, e outros, ficarão por conta da CONTRATADA ficando estes também sob
sua guarda e total responsabilidade e seu uso limitado à área ocupada pelo canteiro de obras (art. 69, Decreto 19.915/98).

6.2. PLACAS

1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 01 (uma) placa de iden�ficação da obra, fixada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, em
conformidade com o modelo entregue em anexo no edital e de acordo com o art. 70 do Decreto 19.915/98;

2. A placa deverá acompanhar o padrão GDF segundo o Manual Visual de Placa de Obra do GDF, em chapa de aço galvanizado n.º 18,
tratamento de fundo an�corrosivo e a pintura final nas cores indicadas no manual com �nta esmalte sinté�co;

3. E 01 (uma) placa deverá ter os padrões mínimos de dimensionamento de 2,00 m2 (dois metros quadrados);

6.3. PROCESSO EXECUTIVO

1. Execução de serviços de terraplanagem com carga, manobras, descarga de terra, fornecimento de cascalho ou entulho, transporte de
brita, fornecimento de cascalho de cava e compactação mecânica, conforme especificações e quan�dades em planilha orçamentária;

2. Execução de 540 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) de base em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional
com classe de resistência C20 para o piso da quadra poliespor�vo e calçadas;

3. Reaterro com cascalho lateri�co e nivelamento de altura de 20 cm compactado;

4. Fornecimento e execução de 48 m² (quarenta e oito metros quadrados) de armação em tela de aço, estruturado por tubo de aço
galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 

5. Execução de acabamento, em 540,00 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) de super�cie de concreto com desempenadeira
mecânica elétrica;

6. Fornecimento e execução, com lançamento manual, de concreto Fck = 20 MPA de 5 m³ (cinco metros cúbicos) para execução da base de
calçada e quadra poliespor�va;

6.4. DO PISO: QUADRA POLIESPORTIVA

1. Reves�mentos de Piso: O piso será em concreto industrial FCK=20 MPa, espessura média do piso igual a 6 cm, estruturado com tela de aço
soldado nervurado - 92 CA-60, Ø4,2mm, malha 15x15cm, acabamento de super�cie de concreto com desempenadeira mecânica elétrica;

2. Base com cascalho laterí�co e compactado;

3. Colocação de lastro de pedra n.º 02 sobre a base de terra compactada;

4. Acabamento de super�cie de concreto com desempenadeira mecânica elétrica

5. Até três dias após a concretagem executar as juntas de dilatação com disco de corte de 2 a 4 mm, em sulcos de 20 a 30mm de altura e
malha de 2x3 metros;

6. Execução de pintura após a cura parcial do piso;

7. Fornecimento e execução de duas demãos em pintura acrílica em piso cimentado em área de 540,00 m² (quinhentos e quarenta metros
quadrados). Pintura com �nta a base de borracha clorada de faixas de demarcação em quadra poliespor�va, 5 cm de largura;

6.5. DO PISO DE CALÇADAS

1. Reves�mentos de Piso: O piso será em concreto industrial FCK=20 MPa, espessura média do piso igual a 6 cm com concreto moldado in
loco, acabamento convencional;

2. Base com cascalho laterí�co e compactado;

6.6. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

1. Fornecimento e colocação de par de tabelas em compensado naval 1,80 x 120, com aro de metal e redes;

2. Fornecimento e colocação de conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em
tubo de 1", pintura em primer com �nta esmalte sinté�co e redes de polie�leno fio 4 mm

3. fornecimento e colocação de conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h =*255* cm, pintura em �nta
esmalte sinté�co, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro;

6.7. PINTURA: PREPARO

1. Todas as �ntas a empregar observarão as especificações deste projeto básico sempre que houver indicação expressa;



30/09/2021 11:19 SEI/GDF - 71047500 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80827443&infra_sist… 10/39

2. Nenhuma alteração será feita nas marcas e nas cores sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO;

3. Todas as super�cies a pintar estarão secas. Serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
�po de pintura a que se des�nam;

4. Serão observadas as prescrições dos fabricantes para o aparelhamento das super�cies no preparo e aplicação das �ntas, sendo vedada a
u�lização de qualquer substância em desacordo com aquelas especificações;

5. Serão evitados escorrimentos e salpicos nas super�cies não des�nadas à pintura; os salpicos que não puderem ser evitados serão
removidos enquanto a �nta es�ver fresca, empregando-se removedor adequado;

6. Toda a pintura será executada em tantas demãos quantas forem necessárias a um perfeito acabamento. Cada demão somente será
aplicada quando a precedente es�ver completamente seca. Igual cuidado haverá entre uma demão de �nta e a massa, convindo observar
um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após cada demão;

7. Toda vez que uma super�cie for lixada será cuidadosamente limpa com escova e pano seco para remover o pó, antes da aplicação da
demão seguinte;

8. Toda super�cie pintada apresentará, quando concluída, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

6.8. PINTURA: TINTA ANTICORROSIVA

1. Serão pintados, com um mínimo de 02 demãos de �nta an�corrosiva, após o tratamento das super�cies, conforme recomendação do
fabricante da �nta e anteriormente à instalação e pintura final, todos os elementos metálicos sujeitos a corrosão, des�nados a receberem
pintura.

6.9. PINTURA: TINTA À BASE DE ESMALTE SINTÉTICO

1. Toda a estrutura do alambrado, inclusive fundações e portões, será pintada com esmalte sinté�co, com duas demãos a revólver (espessura
50 micra), inclusive lixamento, conforme indicação em projeto de arquitetura;

2. As tabelas e balizas de Basquetebol, os postes de voleibol e traves de futebol serão pintados com duas demãos de esmalte sinté�co semi-
brilho branco, com detalhes, conforme indicação em projeto de arquitetura.

6.10. PINTURA: TINTA À BASE DE LÁTEX ACRÍLICA

1. Todas as demarcações da quadra serão pintadas, com um mínimo de 02 demãos, em �nta acrílica, por modalidade conforme indicação em
projeto de arquitetura.

VII. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1. LIMPEZA DA OBRA:

1. Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras u�lizáveis de materiais,
ferramentas e acessórios;

2. Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como
cuidadosamente varridos os seus acessos;

3. Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes dos equipamentos; u�lizando-se produtos que não
prejudiquem as super�cies a serem limpas.

4. Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de �nta de todas as partes e componentes da obra e/ou serviço;

5. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os arremates e ajustes que se julgarem necessários
e os que a FISCALIZAÇÃO determinar.

VIII. DO PAGAMENTO

8.1.DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS

1. O pagamento será feito ao término dos serviços, quando da sua entrega final, pela ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II, após a
conferência e aceite dos serviços pelo Executor do Contrato;

8.2. DO DOCUMENTO FISCAL

1. O documento fiscal deverá ser emi�do pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e proposta, não se admi�ndo notas fiscais/faturas emi�das com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou
matriz;

8.3. DO PRAZO PARA PAGAMENTO

1. O pagamento será efetuado dentro de até 8 (oito) dias úteis contados da data de atesto do documento fiscal, mediante crédito em conta
corrente bancária indicada pela CONTRATADA, preferencialmente BRB – Banco de Brasília;

8.4. DO VALOR DO PAGAMENTO

1. Do valor de cada pagamento serão re�dos os tributos e contribuições de que trata o Art. 64 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996,
conforme regulamentação expedida pela Secretaria de Receita Federal, e Lei nº 7.057 de 30 de dezembro de 1997, Art. 8º, § 1º, Inciso V,
do Governo do Distrito Federal.

IX.  DA LEGISLAÇÃO

9.1. DECRETOS E NORMAS
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1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as disposições cabíveis do Decreto nº 92.100/85 e atender às Normas e Prá�cas
Complementares:

2. Prá�cas de Projeto, Construção e Manutenção de Edi�cios Públicos Federais;

3. Normas da ABNT e do INMETRO;

4. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais e Distritais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

5. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CONFEA-CREA, bem como, as orientações da FISCALIZAÇÃO da Administração Regional de
Sobradinho II – RA - XXVI e as Especificações deste Projeto Básico;

6. Normas de Segurança estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: NDR 14.350-1/2.

9.2. DA FISCALIZAÇÃO: DIÁRIO DE OBRAS

     9.2.1. No Diário de Obras da CONTRATADA deverão constar as anotações:

1. Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

2. Consultas à FISCALIZAÇÃO;

3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

4. Acidentes ocorridos na execução da obra e/ou serviço;

5. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço.

7. Medições das etapas de obras e respec�vos valores a serem faturados.

8. Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água.

9. Efe�vo diário de operários presentes.

10. Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

9.2.2. No Diário de Obras da FISCALIZAÇÃO deverão constar as anotações:

1. Preenchimento dos cabeçalhos;

2. Atestado da veracidade dos registros previstos no Diário da CONTRATADA;

3. Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

4. Observações rela�vas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Obras;

5. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a COLOM;

6. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe;

7. Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e especificações;

8. Aprovação das medições para faturamento;

9. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAÇÃO.

X. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Executar os serviços objeto deste Projeto Básico, obrigando-se a atender todas as exigências previstas em lei e de acordo com este;

2. Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente às instruções con�das nestas
especificações, bem como as con�das nas disposições do Decreto nº 92.100/85 e as normas e métodos da ABNT;

3. A CONTRATADA deverá apresentar os engenheiros responsáveis pelos serviços, os quais deverão possuir atestado de capacidade técnica.
Este documento deverá acompanhar a proposta técnica;

4. A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços um encarregado que deverá permanecer no local durante todas as horas do trabalho e
pessoal especializado de comprovada competência. A subs�tuição de qualquer funcionário da CONTRATADA, caso solicitada pela
FISCALIZAÇÃO, deverá ser atendida com presteza e eficiência;

5. A CONTRATADA deverá observar os dispostos na Instrução Norma�va número 05, de 26 de maio de 2017, recepcionada pelo Decreto
38.934 de, 15 de março de 2018.

10.2. ALTERAÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES E/OU SERVIÇOS

1. Quando se fizer necessária qualquer mudança nas especificações ou subs�tuição de algum material por seu equivalente, por inicia�va da
CONTRATADA, esta deverá apresentar solicitação por escrito à FISCALIZAÇÃO e órgãos competentes da Administração Regional de
Sobradinho II - RA XXVI, minuciosamente jus�ficada, além de catálogos e ensaios técnicos emi�dos por laboratórios qualificados, se assim
se fizer necessário e/ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

2. Entende-se por equivalente o material ou equipamento que tem a mesma função e o mesmo desempenho técnico.

3. As solicitações deverão ser feitas em tempo hábil para que não venha prejudicar o andamento dos serviços e não dar causa a possíveis
prorrogações de prazo.

4. À FISCALIZAÇÃO da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM competem decidir a respeito da subs�tuição;

10.3. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS/MÃO DE OBRA E RESPONSABILIDADES
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1. Os serviços, objeto desse documento, serão contratados com o fornecimento de mão de obra, material e equipamentos por
responsabilidade da CONTRATADA, conforme o estabelecido em conjunto com as especificações deste caderno básico;

2. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes a leis trabalhistas, de Previdência Social e de
Segurança do Trabalho;

3. A CONTRATADA deverá empregar boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto
nas especificações;

4. Todas as despesas rela�vas à instalação e execução dos serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes,
combus�veis ou fretes, transportes horizontais ou ver�cais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências
quanto à legalização do serviço perante os órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da CONTRATADA;

5. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos a que venha causar a terceiros ou ao patrimônio do GDF, reparando-os as suas
custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Governo
do Distrito Federal;

6. Durante o decorrer dos serviços deverá a CONTRATADA adotar todos os cuidados necessários com vistas a não danificar as partes que não
serão modificadas, sendo esta responsável por quaisquer danos causados.

7. A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução da obra, usando materiais e
acabamentos idên�cos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública
deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas, na forma determinada e exigida na Administração Pública;

8. A CONTRATADA deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em
vigor, expressa na Consolidação das Leis de Trabalho - CLT e Normas Per�nentes, e os que forem solicitados pela FISCALIZAÇÃO, tais como:
uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refle�vas na indumentária e outros;

9. Os veículos/equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços devem estar em perfeitas condições de
limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a subs�tuir aqueles que não atenderem a estas exigências;

10. Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam
classificados como de primeira qualidade, considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de
materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO e com a devida mão de obra qualificada, em tempo hábil para que não venha prejudicar o prazo
de entrega dos serviços, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato;

11. A CONTRATADA não poderá sub empreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quanto a itens que, por sua especialização, requeiram o
emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A
responsabilidade sobre esses serviços não será transmi�da aos subcontratados perante a Administração Regional de Sobradinho II. A
CONTRATADA deverá sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais;

12. Cabe à CONTRATADA avisar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, sobre todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantados
através destas especificações/planilhas e/ou projetos arquitetônicos, para que se providenciem as devidas alterações;

13. Todos os serviços, recomposições, etc., não explícitos nestas especificações, mas necessários para a execução dos serviços programados e
ao perfeito acabamento das áreas existentes, de forma que resulte num todo único e acabado, deverá ser de responsabilidade da
CONTRATADA;

14. Os locais afetados pelos serviços deverão ser man�dos pela CONTRATADA em perfeito estado de limpeza ao longo do decorrer dos
serviços.

15. Deverá ser realizada uma minuciosa vistoria ao local onde serão desenvolvidos os serviços, para que se tenha conhecimento das condições
do ambiente e condições técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos. Devendo-se realizar levantamento, no local, das
quan�dades, materiais e serviços, não se admi�ndo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das
medidas necessárias à execução da obra.

16. Após vistoria, deverá ser comunicado discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito funcionamento dos trabalhos. A
CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade sobre problemas que poderiam ter sido iden�ficados na fase de visita;

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

18. Em cada obra e/ou serviço a ser realizado na Administração Regional de Sobradinho II (construção, ampliação, reforma, etc.) caberá à
CONTRATADA o fornecimento e instalação de placa fixada em local com total visibilidade, em conformidade com o modelo a ser entregue;

19. Não deverão ser transferidos os serviços e a responsabilidade pela execução, objeto deste Projeto Básico, a terceiros, exceto de comum
acordo com a CONTRATANTE, com aviso prévio formal, sem que venha prejudicar o prazo de entrega e a qualidade dos mesmos;

20. Não divulgar e nem permi�r a divulgação, sob qualquer hipótese, das informações a que venha a ter acesso em decorrência dos serviços
prestados, sob pena de responsabilidade civil e/ou criminal;

21. Manter um preposto, aceito pela ADMINISTRAÇÃO, no local do serviço, para representá-la na execução dos mesmos;

22. Quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, outros adicionais e demais encargos sociais, rela�vos aos seus empregados serão de
responsabilidade da CONTRATADA;

23.  Responder, em prazo hábil, a todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE.

XI. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE     

11.1. DAS AUTORIZAÇÕES E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

1. Autorizar o acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO dos serviços, sob os aspectos: quan�ta�vo e qualita�vo, por meio do setor competente,
comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto do referido Projeto;

2. A execução dos serviços far-se-á sob a FISCALIZAÇÃO Técnica da COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO – COLOM -
RA XXVI, através de técnico habilitado e designado;
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11.2. DO CRONOGRAMA

1. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma �sico-financeiro aprovado pela Administração Regional de Sobradinho II, após a
conclusão de cada etapa, não se admi�ndo o pagamento de materiais entregues;

11.3. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1. Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA, desde que atendidas às condições estabelecidas e as formalidades
previstas;

2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as condições estabelecidas neste Projeto Básico;

3. Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE, em conformidade com o que rege este
Projeto;

11.4. DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

1. Poderá a Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI suspender o pagamento de qualquer nota fiscal, nos casos de não
cumprimento das obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, que provenha de execução deste projeto ou de outros
contratos, pelo não cumprimento do disposto nas especificações deste projeto e de erros, omissões ou vícios nas notas fiscais;

11.5. DO CONTROLE DE QUALIDADE

1. Poderá a CONTRATANTE verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de qualidade dos
serviços a serem prestados;

2. Garan�r à disposição pessoal técnico experiente para orientar a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico;

XII. DAS PENALIDADES

12.1. DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de jus�fica�va protocolada no órgão emitente
da nota de empenho, dirigida à autoridade competente, até o 5º (quinto) dia ú�l anterior à data prevista para o cumprimento da
obrigação;

2. Não acolhida a jus�fica�va de atraso, ou não tendo sido apresentada, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multas, previstas nos Decretos nº.
26.851/06, 26.993/06 e 27.069/06, nos seguintes termos:

2.1. 0,33% por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% que corresponde a 30 dias
de atraso;

          2.2. 0,66% ao dia a par�r do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na execução do contrato, sem prejuízo da sanção prevista no item
anterior,            conforme o caso. Ultrapassando o 60º (sexagésimo) dia de atraso, será o contrato rescindido;

          2.3. 5% sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos itens 12.1.2.1
e              12.1.2.2;

     3. A CONTRATADA que se recusar, injus�ficadamente, a assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da no�ficação
que lhe será enviada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será multada em 15% (quinze por cento) sobre o valor do
contrato, podendo a administração convidar as demais licitantes, na ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições
da vencedora;

        4. 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

12.2. DOCUMENTO FISCAL

1. Serão deduzidos do documento fiscal os valores das multas aplicadas, uma vez adotados os procedimentos administra�vos cabíveis, se
julgada improcedente a defesa da CONTRATADA;

12.3. PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garan�da a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
in�mação, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1. Advertência;

          1.2. Multa nos percentuais definidos no item 12.1.2;

           1.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Regional de Sobradinho II por
até 2 (dois) anos;

           1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

    2. A sanção prevista no subitem 12.3.1.2 poderá ser aplicada juntamente com as demais sanções con�das neste item, facultada a defesa
prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

     3. Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automa�camente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer
jus em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administra�vamente e/ou inscrito como
dívida a�va do Distrito Federal e cobrado judicialmente.

XIII. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS

13.1. NORMAS
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1. A execução da obra e/ou serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas,
considerando-se as indicações con�das no projeto de arquitetura e nos projetos complementares, nos detalhes e nestas especificações.

13.2. MODIFICAÇÕES: PROJETOS/ESPECIFICAÇÕES

     13.2.1. Conforme instruções da COLOM/DIALIC – Diretoria de Aprovação e Licenciamento, toda e qualquer sugestão da CONTRATADA
visando modificar o projeto, especificações de materiais, as quan�dades ou trocas de serviços após a assinatura do Contrato, será
encaminhada à FISCALIZAÇÃO, em 02 (duas) vias, ao mesmo tempo em que deverá fornecer:

1. Composição de custos com as quan�dades e preços da proposta da Licitação;

2. Jus�fica�va técnica e comercial para as razões das alterações;

3. Fornecer documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado por parte do fabricante;

4. Anexar Coleta de preços do material considerado equivalente com proposta de três fornecedores;

5. Fornecer documentos de análise técnica dos materiais por órgãos oficiais, quando solicitado pela COLOM/DIALIC – Diretoria de Aprovação
e Licenciamento;

6. À CONTRATADA fica vedado o atendimento a qualquer solicitação de modificação, durante a execução das obras, proveniente de
pessoas não autorizadas.

7. Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o direito de modificar, mandar refazer, subs�tuir da forma e
com os materiais que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA,
nem extensão do prazo para conclusão da obra;

8. Compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito
funcionamento do objeto, mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificações/Planilha Orçamentária e/ou projetos
apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento;

9. Não caberá à CONTRATADA, alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento;

10. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por:

          10.1. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100 de 10/12/85, MARE;

          10.2. Falta de execução global dos serviços executados;

     10.3. Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente demolição e reconstrução solicitadas pela
FISCALIZAÇÃO;

       10.4. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito Federal, ou a terceiros; Infrações ou multas decorrentes
da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação específica vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados.

       11. Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e sa�sfarão rigorosamente às condições
es�puladas pelas normas da ABNT e por estas especificações.

     12. As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente auten�cadas por esta e pelo construtor, serão
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita
correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

13.3. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Estas especificações técnicas foram elaboradas de acordo com especificações e normas per�nentes e necessidades existentes, sendo
des�nadas à execução dos serviços objeto deste documento;

2. A obra deverá ser conduzida por Engenheiros Civil ou Arquiteto e Urbanista com documentos de iden�ficação emi�dos ou visados pelo
CREA/DF ou CAU/DF. Serão imprescindíveis as anotações da referida obra no CREA/DF ou CAU/DF, sendo as taxas de responsabilidade da
CONTRATADA;

3. Estas especificações servem de base exclusiva ao �po, modo de instalação e definição técnica dos materiais e equipamentos a serem
usados no local dos serviços;

4. A presença da FISCALIZAÇÃO no local dos serviços não anulará a responsabilidade da empresa CONTRATADA em qualquer ocorrência,
atos, erros e/ou omissões verificados no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionados;

5. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, divulgar ou comercializar os projetos fornecidos pela contratante;

6. A CONTRATADA não poderá concorrer à licitação para execução de obra da qual estes projetos são objeto, conforme o Art. 9º da Lei
8.666/93.

7. A estabilidade, a segurança, a acessibilidade, a higiene, a salubridade e o conforto ambiental, térmico e acús�co dos espaços públicos e
dos equipamentos e mobiliário urbanos, serão assegurados pelo correto emprego, dimensionamento e aplicação de materiais e elementos
constru�vos, conforme exigido na Lei nº 2.105, de 08 de outubro de 1998, nas revisões atualizadas e nas Normas Técnicas Brasileiras;

8. Os casos omissos ou aqueles não considerados neste Projeto Básico deverão ser regidos pela legislação em vigor;

9. Considera-se concluída a obra que es�ver executada de acordo com o projeto aprovado ou visado, e após terem sido re�rados o canteiro
de obras e os entulhos, recuperada a área circundante e desocupada a área u�lizada pelo canteiro de obras.

XIV. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

 14.1. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

    14.1.1. Visando à execução do objeto, caberá à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II- RAXXVI:

    14.1.1.1. Apresentar estudo preliminar dos projetos em questão, à CONTRATADA;

  14.1.1.2. Entregar os projetos correspondentes à CONTRATADA;

14.2. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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1. Visando à execução do objeto, caberá à CONTRATADA:

2. Executar com eficiência e eficácia os serviços para execução da obra, objeto deste Projeto, fornecendo os equipamentos, materiais e mão-
de-obra necessários;

3. Responsabilizar-se pelos dados fornecidos, sob penas da lei, no que diz respeito aos serviços executados.

 

 

Adisson Gabriel Vieira Lopes

Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM

Matrícula: 1.689.768-4

 

 

 

 

 

Aprovado (inciso I § 2º art. 7º da Lei nº 8.666/93).

 

OSMAR DA SILVA FELICIO

   Administrador Regional

 

 

 

 

ANEXO II - A

Especificação Técnica n.º 01/2021 - RA-SOBRII/COLOM      

Brasília-DF, 25 de agosto de 2021.

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENCARGOS GERAIS

01/2021

OBJETO:  REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

Endereço:

AR 11, CONJUNTO 7 - SOBRADINHO II

 

Elaboração:

Adisson Gabriel Vieira, Eng. Civil, CREA 25.469/D-DF

Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção da Adm. Regional de Sobradinho II, RA XXVI, Matrícula 1.689.768-4

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. OBJETIVO

1.1. Este caderno tem por obje�vo descrever, orientar e especificar, de forma clara, a EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA,
LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO:  NA PRAÇA DA AR 11, CONJUNTO 7 (QUADRA 01), fornecendo as instruções quanto às condições que
nortearão o desenvolvimento dos serviços, e fixando as obrigações e direitos deste órgão e da empresa contratada. 

- QUADRA AR 11

Os serviços de reforma da quadra da AR 11, CONJUNTO 07 - compreenderão, sinte�camente:

Demolição de 540,00m² de piso da quadra;

Execução de 540,00m² de novo piso da quadra, em concreto armado de espessura de 6cm;

Pintura e demarcação do piso da quadra;

Demolição de 100,00m² de calçada;

Execução de 100,00m² de novo piso da calçada, em concreto não-armado de espessura de 5cm;
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Restauração e pintura de 354,80m² de alambrado e de 2 portões de acesso à quadra, medindo 1x1m cada um deles.

1.2. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e sa�sfazer rigorosamente às
especificações constantes neste material e nos respec�vos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos
princípios de boa técnica, devendo ainda sa�sfazer rigorosamente às Normas Brasileiras, às condições estabelecidas no presente Projeto Básico
e no Anteprojeto de Arquitetura.

2. OBJETO

2.1. Este CADERNO tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da reforma da
Quadra Poliespor�va, localizada no seguinte endereço: na praça da AR 11, Conjunto 7.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A execução da reforma da quadra poliespor�va em questão visa atender a uma an�ga reivindicação da população local, melhorando as
condições �sicas, esté�cas, de segurança e o aproveitamento da quadra.

3.2. A reforma proporcionará um espaço de qualidade e segurança para prá�cas espor�vas e de lazer para a comunidade.

3.3. Ademais disso, é de sabença que a qualificação dos espaços públicos tem reflexos diretos nos Índices de Desenvolvimento Humano - IDH,
tornando-se fator catalizador das boas prá�cas sociais, com reflexos imediatos nos demais vetores dos serviços públicos, em especial a saúde e
segurança públicas. 

4. TERMINOLOGIA

4.1. Para os estritos efeitos deste Caderno de Especificação Técnica, serão adotadas as seguintes definições:

4.1.1. CONTRATANTE: órgão que contrata a execução da obra de reforma da quadra (Administração Regional de Sobradinho II);

4.1.2. CONTRATADA: empresa contratada para a execução do objeto deste termo;

4.1.3. FISCALIZAÇÃO: a�vidade exercida de modo sistemá�co pelo CONTRATANTE e seus prepostos, obje�vando a verificação do cumprimento
das disposições contratuais, técnicas e administra�vas, em todos os seus aspectos;

4.1.4. ESTUDO PRELIMINAR: estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, a par�r dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes estabelecidas neste Projeto
Básico e pelo Contratante;

4.1.5. PROJETO BÁSICO: conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar a obra, elaborado com base no Estudo
preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quan�ficação dos materiais, equipamentos e serviços
rela�vos ao empreendimento;

4.1.6. ANTEPROJETO DE ARQUITETURA: representação técnica das informações de detalhamento da edificação e seus elementos, instalações e
componentes necessários ao inter-relacionamento das a�vidades técnicas de projeto, e suficientes à elaboração de es�ma�vas de custos e
prazos dos serviços de obra, e à licitação (contratação) dos serviços de obra correspondentes.

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

5.1. Os serviços contratados visam atender, em sua integralidade, ao obje�vo e ao objeto deste projeto, e deverão seguir o disposto no presente
instrumento.

5.2. A obra deverá ser executada observando-se todas as Normas (em geral) rela�vas ao assunto, dentre elas:

5.2.1  As normas técnicas elaboradas pela ABNT;

5.2.2. A NBR 9050 (Acessibilidade);

5.2.3. A Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos);

5.2.4. A Lei 12.305/2010 (Ins�tui a Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos);

5.2.5. O Sistema Nacional de Pesquisas de Custo e Índices da Construção Civil – SINAPI;

5.2.6. As Instruções e Resoluções do Sistema CAU/CREA/CONFEA;

5.2.7. As normas das concessionárias locais de serviços e do Corpo de Bombeiros Militar do DF;

5.2.8. Os Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais;

5.2.9. Os Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas do Governo do Distrito Federal (com especial atenção ao novo Código de Edificações do
Distrito Federal e à Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal);

5.2.10. O edital e seus anexos, compostos pelo Anteprojeto de Arquitetura, Projeto Básico, Caderno de Encargos e Especificações, Planilha
Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

5.3. Todas as áreas executadas deverão prever acesso a pessoas com deficiência, sendo atendidas as normas e legislações per�nentes ao tema.

5.4. Integrará o contrato, a ser assinado entre as partes, independentemente de sua transcrição, naquele instrumento, o Edital, este Caderno de
Especificação Técnica, o Projeto Básico, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-financeiro.

6. ESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

QUADRA AR 11

6.1. Reforma de quadra poliespor�va (com 3 modalidades espor�vas: futebol, vôlei e basquete) na dimensão de 18,00 x 30,00m, o que equivale
a 540 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) de quadra, e mais 100m² de calçada, da seguinte forma:

6.1.1. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura;

6.1.2. Execução de 540,00m² de novo piso da quadra, conforme projeto de arquitetura, em concreto armado, moldado in loco, usinado, com
juntas de dilatação, e espessura de 6cm;

6.1.3. Pintura e demarcação do piso da quadra: após a cura completa do concreto, a super�cie do piso deverá ser polida e preparada para
receber a pintura demarcatória: lavar ou escovar a área, eliminando toda poeira, par�culas soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após
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limpeza e secagem total, fazer o molde com fita crepe, demarcando as faixas a serem pintadas, em 2 demãos de �nta acrílica ou epóxi, tomando
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas, conforme as cores e medidas indicadas no mapa de pintura do
Anteprojeto de Arquitetura. As faixas de demarcação terão 10cm de largura, conforme Anteprojeto de Arquitetura;

6.1.4. Demolição de 100,00m² da calçada que circunda a quadra;

6.1.5 Execução de 100,00m² de novo piso da calçada, conforme projeto de arquitetura, em concreto não-armado, moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, com juntas de dilatação, e com espessura de 5cm;

6.1.6. Construção de duas rampas de acessibilidade, conforme projeto de arquitetura, no mesmo material da nova calçada, garan�ndo os
parâmetros de acessibilidade e da  livre circulação de pedestres no espaço urbano;

6.1.7. Restauração de aproximadamente 48m² de alambrado, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro de 2”,
com tela e arame galvanizados;

6.1.8. Pintura de todo o alambrado, no total de 354,80m² de fechamento, inclusive dos 2 portões de acesso à quadra, medindo 1x1m cada um
dos portões, com pintura esmalte ace�nado na cor branca;

6.2. Serão instaladas traves e as redes dos esportes citados:

6.2.1. Instalação de conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m, em tubo de aço galvanizado de 3” com requadro em tube de 1”,
pintura em primer, com �nta esmalte sinté�co e redes de polie�leno fio 4mm;

6.2.2. Instalação de conjunto para quadra de vôlei, com postes em tubo de aço galvanizado 3”, h=255cm, pintura em �nta esmalte sinté�co, rede
nylon com 2mm, malha 10x10cm;

6.2.3. Instalação de par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20m com aro de metal e rede;

6.2.4. Execução 640 m² (seiscentos e quarenta metros quadrado) de limpeza no fim da obra.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Visando à execução do objeto, caberá à CONTRATADA:

7.1. Executar com eficiência e eficácia os serviços de execução da obra, fornecendo os equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários;

7.2. Responsabilizar-se pelos dados fornecidos, sob penas da lei, no que diz respeito aos serviços executados;

7.3. Executar os serviços objeto deste Projeto Básico, obrigando-se a atender a todas as exigências previstas em lei e de acordo com este
documento;

7.4. Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente às instruções con�das neste caderno;

7.5. A CONTRATADA deverá apresentar os engenheiros responsáveis pelos serviços, que deverão possuir atestado de capacidade técnica. Este
documento deverá acompanhar a proposta técnica;

7.6. A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços um encarregado, que deverá permanecer no local durante todo o tempo de efe�va
execução da obra, além de pessoal especializado, de comprovada competência técnica. A subs�tuição de qualquer funcionário da CONTRATADA,
caso solicitada pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser atendida com presteza e eficiência;

7.7. São obrigações da contratada as decorrentes do cumprimento de normas legais, técnicas e regulamentares;

7.8. Fornecer o Cronograma Físico-Financeiro detalhado e defini�vo até o 5º dia ú�l após o recebimento da Ordem de Serviço;

7.9. Caso seja necessário, elaborar todos os projetos complementares, que são: Projeto Execu�vo de Arquitetura, de Fundações, Estrutural,
Hidrossanitário, Elétrico, Telefone, do Canteiro de Obras, devendo eles serem regularizados junto aos órgãos competentes;

7.10.  Instalar placa, no canteiro de obras, legível e visível desde o logradouro público, que iden�fique:

7.10.1. nome dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos, �tulo profissional e número dos respec�vos registros;

7.10.2. nome dos responsáveis técnicos pela obra, �tulo profissional e número dos respec�vos registros;

7.10.3. número e data da licença de obras e do contrato da concessão de direito real de uso;

7.10.4. nome do proprietário;

7.10.5. uso licenciado;

7.10.6. área total de construção.

7.11. Após a re�rada da placa de iden�ficação de obra, deve ser fixada placa com o endereçamento, na fachada da edificação em local visível a
par�r do logradouro público;

7.12. Executar toda a movimentação de terra necessária e indispensável ao nivelamento do terreno (corte ou aterro). O aterro deverá ser feito
com terra totalmente isenta de entulho e lixo;

7.13. Providenciar e arcar com as despesas e taxas rela�vas a emissões de licenças da fase de execução da obra;

7.14. Providenciar e arcar com as despesas rela�vas à instalação de medidores de água e energia, conforme padrões das concessionárias
públicas, para separar o seu consumo do consumo da Administração Regional de Sobradinho II, caso ainda não exista;

7.15. Responsabilizar-se pela eventual re�rada de árvores ou vegetação que estejam em conflito com o Projeto de Arquitetura, devendo, no
entanto, consultar previamente a Administração Regional de Sobradinho II sobre a possibilidade de adaptação do projeto, visando ao máximo a
preservação das espécies vegetais existentes;

7.16. Cabe ao Responsável Técnico Pela Execução Da Obra o que está disposto no Art. 18 da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018 (Código de
Obras e Edificações do Distrito Federal - COE DF);

7.17. Providenciar a licença de obras e edificações (alvará de construção ou licença específica);

7.18. Providenciar a licença e a instalação do canteiro de obras (provido de sanitário) para a guarda de materiais e equipamentos, em local pré-
estabelecido pelo executor da obra;
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7.19. Cumprir o que determina o Art. 86 da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE DF), que
diz respeito às intervenções em área pública:

“Art. 86. Além do cumprimento da legislação específica, as intervenções em área pública devem:

I – demarcar e proteger o perímetro da intervenção com material seguro ao trânsito de pessoas e veículos;

II – instalar percurso alterna�vo para veículos e pedestres, desimpedido, limpo e acessível;

III – manter material de obra organizado e estocado;

IV – remover o material remanescente das obras e limpar o local imediatamente após a conclusão;

V – recompor o logradouro público ao estado original em até 30 dias.”

7.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

7.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços ou materiais em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da má u�lização dos materiais empregados;

7.22. Manter, durante toda a duração da obra, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

7.23. Comprovar vínculo emprega�cio com os empregados u�lizados na execução dos serviços;

7.24. Informar, por escrito, a contratação de empresa para realização dos serviços passíveis de terceirização ou subcontratação, enviando cópia
do contrato, relatório contendo a relação nominal de todos os trabalhadores que vierem a ser empregados na execução dos serviços, com todos
os dados trabalhistas e da seguridade social, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a contratação;

7.25. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas
decorrentes da execução e legalização da obra e por todas as demais despesas resultantes da execução dos serviços;

7.26. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da execução dos serviços;

7.27. U�lizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à execução do objeto no prazo máximo es�pulado,
observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes;

7.28. Reparar, ou quando isso for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, que, decorrentes da execução do
Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, sobrevenham em prejuízo do Contratante ou de terceiros;

7.29. Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em
decorrência da execução dos serviços;

7.30. Proceder às Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, ou RRT junto ao CAU, antes do início da execução dos serviços,
bem como sua baixa ao término da obra, na forma prevista na legislação vigente;

7.31. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, principalmente quanto ao uso
obrigatório de EPI (Equipamento de Proteção Individual);

7.32. Manter no local da obra encarregado geral e demais elementos necessários à boa execução da obra. O engenheiro responsável técnico
deverá vistoriar diariamente a obra, registrando sua visita no diário de obra, devendo dispor e divulgar o número do telefone celular para que
possa ser contatado, sempre que necessário;

7.33. Afastar ou subs�tuir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, cause embaraço a boa execução
dos serviços;

7.34. Re�rar do local da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pela fiscalização, subs�tuindo-o em 24 horas;

7.35. Manter o local da execução dos serviços, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a proteção dos bens
móveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do serviço;

7.36. Colocar todas as placas indica�vas exigidas pelos órgãos competentes, em no máximo 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço. A
placa deverá atender ao padrão estabelecido pelo Manual da Marca do Governo do Distrito Federal;

7.37. Cumprir o que determina o Art. 92 da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE DF), que
diz respeito ao início das obras:

“Art. 92. É obrigatória a fixação de placa, no canteiro de obras, legível e visível desde o logradouro público, que iden�fique:

I – nome dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos, �tulo profissional e número dos respec�vos registros;

II – nome dos responsáveis técnicos pela obra, �tulo profissional e número dos respec�vos registros;

III – número e data da licença de obras e do contrato da concessão de direito real de uso;

IV – nome do proprietário;

V – uso licenciado;

VI – área total de construção.

Parágrafo único. Após a re�rada da placa de iden�ficação de obra, deve ser fixada placa com o endereçamento, na fachada da edificação em
local visível a par�r do logradouro público.”

7.38. Permi�r o livre exercício da fiscalização credenciada pela Contratante;

7.39. Fornecer todos os documentos per�nentes à execução dos serviços solicitados pela contratante ou seus fiscais;

7.40. Qualquer divergência entre este Projeto Básico e o Projeto Execu�vo deverá ser comunicada de imediato e por escrito à Administração
Regional De Sobradinho II, divergência essa que será dirimida pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração
Regional de Sobradinho II, com parecer técnico e decisão final sobre o assunto;

7.41. Comunicar, com a antecedência necessária, a previsão do início da execução de serviços que a fiscalização tenha que vistoriar antes do
início, bem como, acompanhar suas execuções;
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7.42. A contratada deverá fornecer projeto de ASBUILT – caso a obra não seja executada em consonância com o Anteprojeto de Arquitetura;

7.43. A limpeza da obra será diária, impedindo que os moradores ou usuários dos locais adjacentes sejam afetadas ou os equipamentos possam
ser danificados, garan�ndo o funcionamento normal nas edificações próximas à obra;

7.44. A limpeza final da obra será feita de modo a não danificar outras áreas ou partes delas ou componentes das edificações próximas;

7.45. Implementar todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias u�lizadas na obra;

7.46. Com o término da obra, remover completamente todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não
u�lizadas de materiais, ferramentas e acessórios;

7.47. Providenciar emissão de documento que ateste a conclusão da obra;

8. QUALIDADE DOS SERVIÇOS, DA MÃO-DE-OBRA E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Os serviços, objeto desse documento, serão contratados com o fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos por
responsabilidade da CONTRATADA, conforme o estabelecido em conjunto com as especificações deste Projeto Básico;

8.2. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes a leis trabalhistas, de Previdência Social e de
Segurança do Trabalho;

8.3. A CONTRATADA deverá empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto nas
especificações deste documento;

8.4. Todas as despesas rela�vas à instalação e execução dos serviços, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes,
combus�veis ou fretes, transportes horizontais ou ver�cais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto à
legalização do serviço perante os órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da CONTRATADA;

8.5. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos a que venha causar a terceiros ou ao patrimônio do Governo do Distrito Federal,
reparando-os às suas custas, durante ou após a execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do GDF ;

8.6. Durante o decorrer dos serviços, deverá a CONTRATADA adotar todos os cuidados necessários para não danificar as áreas que não serão
modificadas pela obra, sendo ela responsável por quaisquer danos causados;

8.7. A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução da obra, usando materiais e acabamentos
idên�cos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos
imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas, na forma determinada e exigida pela Administração Pública;

8.8. A CONTRATADA deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor,
expressos na Consolidação das Leis de Trabalho - CLT e demais Normas Per�nentes, e os que forem solicitados pela FISCALIZAÇÃO, tais como:
uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refle�vas na indumentária e outros;

8.9. Os veículos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços devem estar em perfeitas condições de
limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a subs�tuir aqueles que não atenderem a estas exigências;

8.10. Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam
classificados como de primeira qualidade, considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais
aprovados pela FISCALIZAÇÃO e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o prazo de entrega dos
serviços, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do retrabalho;

8.11. A CONTRATADA não poderá subempreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quanto a itens que, por sua especialização, requeiram o
emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade
sobre esses serviços não será transmi�da aos subcontratados perante a Administração Regional de Sobradinho II. A CONTRATADA deverá sempre
responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais;

8.12. Cabe à CONTRATADA avisar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, sobre todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantados
neste documento, nas especificações, planilhas, ou Anteprojeto de Arquitetura, para que sejam providenciadas as devidas alterações;

8.13. Todos os serviços, recomposições etc., não explícitos nestas especificações, mas necessários para a execução dos serviços programados e
ao perfeito acabamento das áreas existentes, de forma que resulte num todo único e acabado, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.14. Os locais afetados pelos serviços deverão ser man�dos, pela CONTRATADA, em perfeito estado de limpeza no decorrer dos serviços;

8.15. A CONTRATADA deverá realizar uma minuciosa vistoria ao local em que serão desenvolvidos os serviços, para que se tenha conhecimento
das condições do ambiente e condições técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos. Deve-se realizar levantamento, no local, das
quan�dades, materiais e serviços, não se admi�ndo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das medidas
necessárias à execução da obra;

8.16. Após vistoria, deverão ser comunicadas discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito funcionamento dos trabalhos. A
CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por problemas que poderiam ter sido iden�ficados na fase de vistoria inicial;

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

8.18. Em cada obra ou serviço a ser realizado na Região Administra�va de Sobradinho II (construção, ampliação, reforma etc.) caberá à
CONTRATADA o fornecimento e instalação de placa de obra, fixada em local com total visibilidade, em conformidade com o Manual na Marca, do
Governo do Distrito Federal, do ano de 2019;

8.19. Não deverão ser transferidos os serviços e a responsabilidade pela execução, objeto deste Projeto Básico, a terceiros, exceto de comum
acordo com a CONTRATANTE, com aviso prévio formal, sem que venha prejudicar o prazo de entrega e a qualidade dos serviços;

8.20. A CONTRATADA não poderá divulgar e nem permi�r a divulgação, em qualquer hipótese, das informações a que venha a ter acesso em
decorrência dos serviços prestados, sob pena de responsabilidade civil e/ou criminal;

8.21. Manter um preposto, aceito pela Administração Regional de Sobradinho II, no local do serviço, para representar a CONTRATADA na
execução dos serviços;

8.22. Quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, outros adicionais e demais encargos sociais, rela�vos aos seus empregados serão de
responsabilidade da CONTRATADA;
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8.23. Responder, em prazo hábil, a todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE.

9. EXECUÇÃO DA OBRA

9.1. INFORMAÇÕES GERAIS

9.1.1 - O local dos trabalhos deverá permanecer em condições adequadas de segurança e limpeza. A preparação do terreno deverá ser feita de
modo tecnicamente correto, tentando-se ao máximo manter as árvores e detalhes marcantes do terreno;

9.1.2 - O início das construções somente ocorrerá depois de examinada a preparação do terreno pela FISCALIZAÇÃO Técnica da Coordenação de
Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM da Administração Regional De Sobradinho II – RA XXVI;

9.1.3 - O prazo para a conclusão dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a par�r da data de emissão da Licença de obra
e ordem de serviço;

9.1.4 - Execução de serviços de terraplanagem com carga, manobras, descarga de terra, fornecimento de cascalho ou entulho, transporte de
brita, fornecimento de cascalho de cava e compactação mecânica, conforme especificações e quan�dades em planilha orçamentária;

9.1.5 - Execução de base em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional com classe de resistência C20 para o piso da quadra
poliespor�va e calçadas;

9.1.6 - Execução de guia (meio fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15 base da guia
+ 30 base da sarjeta) x 22cm de altura;

9.1.7 - Reaterro com cascalho lateri�co e nivelamento de altura de 20 cm compactado;

9.1.8 - Fornecimento e execução de armação em tela de aço, estruturado por tubo de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro;

9.1.9 - Execução de acabamento de super�cie de concreto com desempenadeira mecânica elétrica;

9.1.10 - Fornecimento e execução, com lançamento manual, de concreto Fck = 20 MPA para execução da base de calçada e quadra poliespor�va.

9.1.11 - Aplicação de pasta de cimento Portland, espessura 1mm; 

9.2. PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

9.2.1. Acabamento do Piso: quando for executado piso novo, ele deverá ser em concreto industrial FCK=20 MPa, espessura média do piso igual a
6 cm, estruturado com tela de aço soldado nervurado-92 CA-60, Ø4,2mm, malha 15x15cm, acabamento de super�cie de concreto com
desempenadeira mecânica elétrica;

9.2.2. Base com cascalho lateri�co e compactado;

9.2.3. Colocação de lastro de pedra n.º 02 sobre a base de terra compactada;

9.2.4. Acabamento de super�cie de concreto com desempenadeira mecânica elétrica;

9.2.5. Até três dias após a concretagem, executar as juntas de dilatação com disco de corte de 2 a 4 mm, em sulcos de 20 a 30mm de altura e
malha de 2x3 metros;

9.2.6. Execução de pintura após a cura do piso;

9.2.7. Fornecimento e execução de duas demãos em pintura acrílica em piso cimentado. Pintura com �nta à base de borracha clorada de faixas
de demarcação em quadra poliespor�va, 10 cm de largura, conforme mapa de pintura do Anteprojeto de Arquitetura.

9.3. PISO DA CALÇADA

9.3.1 - Acabamento de Piso: O piso será em concreto industrial FCK=20 MPa, espessura média do piso igual a 6cm com concreto moldado in loco,
acabamento convencional;

9.3.2 - Base com cascalho lateri�co e compactado.

9.4. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

9.4.1. Fornecimento e colocação de pares de tabelas para basquete, em compensado naval 1,80 x 1,20m, com aro de metal e redes;

9.4.2. Fornecimento e colocação de conjuntos para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00m em tubo de aço galvanizado 3", com requadro em
tubo de 1", pintura em primer com �nta esmalte sinté�co e redes de polie�leno fio 4mm;

9.4.3. Fornecimento e colocação de conjuntos para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 255cm, pintura em �nta
esmalte sinté�co, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

9.5. PREPARO DA PINTURA

9.5.1. Todas as �ntas empregadas observarão as especificações deste projeto básico, e do mapa de pintura do Anteprojeto de Arquitetura,
sempre que houver indicação expressa;

9.5.2. Nenhuma alteração será feita nas marcas e nas cores sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO;

9.5.3. Todas as super�cies a serem pintadas deverão estar previamente secas e polidas. Serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o �po de pintura a que se des�nam;

9.5.4. Serão observadas as prescrições dos fabricantes para o aparelhamento das super�cies no preparo e aplicação das �ntas, sendo vedada a
u�lização de qualquer substância em desacordo com aquelas especificações;

9.5.5. Serão evitados escorrimentos e salpicos nas super�cies não des�nadas à pintura; os salpicos que não puderem ser evitados serão
removidos enquanto a �nta es�ver fresca, empregando- se removedor adequado;

9.5.6. Toda a pintura será executada em tantas demãos quantas forem necessárias a um perfeito acabamento. Cada demão somente será
aplicada quando a precedente es�ver completamente seca. Igual cuidado haverá entre uma demão de �nta e a massa, observando-se um
intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após cada demão;

9.5.7. Toda vez que uma super�cie for lixada, deverá ser cuidadosamente limpa com escova e pano seco para remover o pó antes da aplicação
da demão seguinte;

9.5.8. Toda super�cie pintada apresentará, quando concluída, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.
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9.6. PINTURA: TINTA ANTICORROSIVA

9.6.1. Serão pintados, com um mínimo de 02 demãos de �nta an�corrosiva, após o tratamento das super�cies, conforme recomendação do
fabricante da �nta e anteriormente à instalação e pintura final, todos os elementos metálicos sujeitos a corrosão, des�nados a receberem
pintura.

9.7. PINTURA: TINTA À BASE DE ESMALTE SINTÉTICO

9.7.1. Toda a estrutura do alambrado, inclusive fundações e portões, será pintada com esmalte sinté�co, com duas demãos a revólver (espessura
50 micras), inclusive lixamento, conforme indicação em Anteprojeto de Arquitetura;

9.7.2. As tabelas e balizas de Basquetebol, os postes de voleibol e traves de futsal serão pintados com duas demãos de esmalte sinté�co
semibrilho branco.

9.8. PINTURA: TINTA À BASE DE LÁTEX ACRÍLICA

9.8.1. Todas as demarcações da quadra serão pintadas, com um mínimo de 02 demãos, em �nta acrílica, por modalidade, conforme indicação
em Anteprojeto de Arquitetura.

10. ALTERAÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES E/OU SERVIÇOS

10.1. Quando se fizer necessária qualquer mudança nas especificações ou subs�tuição de algum material por seu equivalente, por inicia�va da
CONTRATADA, esta deverá apresentar solicitação por escrito à FISCALIZAÇÃO e órgãos competentes da Administração Regional de Sobradinho II -
RA XXVI, minuciosamente jus�ficada, além de catálogos e ensaios técnicos emi�dos por laboratórios qualificados. Alterações poderão ser feitas
em caso de necessidade ou a critério da FISCALIZAÇÃO;

10.2. Entende-se por equivalente o material ou equipamento que tenha a mesma função e o mesmo desempenho técnico do material indicado
inicialmente;

10.3. As solicitações deverão ser feitas em tempo hábil para que não venha a prejudicar o andamento dos serviços e não dê causa a possíveis
prorrogações de prazo.

10.4. À FISCALIZAÇÃO da Coordenadoria de Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM compete decidir a respeito da subs�tuição.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Visando à execução do objeto, caberá à Administração Regional de Sobradinho II- RAXXVI:

11.1. Apresentar estudo preliminar dos projetos em questão, à CONTRATADA;

11.2. Entregar os projetos correspondentes à CONTRATADA;

11.3. Autorizar o acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO dos serviços, sob os aspectos quan�ta�vo e qualita�vo, por meio do setor competente,
comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada à execução do objeto do referido Projeto;

11.4. A execução dos serviços far-se-á sob a FISCALIZAÇÃO Técnica da Coordenação De Licenciamento, Obras E Manutenção – COLOM - RA XXVI,
por meio de técnico habilitado e designado para esta tarefa.

12. FISCALIZAÇÃO: DIÁRIO DE OBRAS

12.1. No Diário de Obras da CONTRATADA deverão constar as anotações como:

12.1.1. Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.1.2. Consultas à FISCALIZAÇÃO;

12.1.3. Datas de conclusão de etapas, sempre relacionadas ao cronograma aprovado;

12.1.4. Acidentes ocorridos na execução da obra e/ou serviço;

12.1.5. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

12.1.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade de execução da obra e/ou serviço;

12.1.7. Medições das etapas de obras e respec�vos valores a serem faturados;

12.1.8. Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água;

12.1.9. Efe�vo diário de operários presentes;

12.1.10. Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

12.2. No Diário de Obras da FISCALIZAÇÃO deverão constar as anotações:

12.2.1. Preenchimento dos cabeçalhos;

12.2.2. Atestado da veracidade dos registros previstos no Diário da CONTRATADA;

12.2.3. Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

12.2.4. Observações rela�vas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Obras;

12.2.5. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a COLOM;

12.2.6. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe;

12.2.7. Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e especificações;

12.2.8. Aprovação das medições para faturamento;

12.2.9. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAÇÃO.

13. CRONOGRAMA

13.1. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma �sico-financeiro previamente aprovado pela Administração Regional de Sobradinho
II, após a conclusão de cada etapa, não se admi�ndo o pagamento de materiais entregues.
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13.2. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

13.2.1. Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA, desde que atendidas as condições estabelecidas e as formalidades
previstas;

13.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as condições estabelecidas neste Projeto Básico ou com normas
e padrões técnicos per�nentes;

13.2.3. Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE, em conformidade com o que rege este
Projeto.

13.3. DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

13.3.1. A Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI - poderá suspender o pagamento de nota(s) fiscal(is) no caso de não cumprimento
das obrigações da CONTRATADA com a CONTRATANTE. O não cumprimento poderá se tratar da não execução ou de falhas na execução deste
projeto como um todo, ou de parte do projeto, ou ainda de outros contratos;

13.3.2. A Administração Regional de Sobradinho II poderá, ainda, suspender o pagamento de nota(s) fiscal(is) por erros, omissões ou vícios na(s)
nota(s) fiscal(is).

13.4. CONTROLE DE QUALIDADE

13.4.1. A CONTRATANTE poderá verificar e fiscalizar as condições técnicas da execução do contrato, em qualquer fase do contrato, visando
estabelecer controle de qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA;

13.4.2. A CONTRATADA deverá dispor de pessoal técnico capacitado para a execução e acompanhamento dos serviços objeto deste Projeto
Básico.

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 - LIMPEZA AO FIM DA OBRA

14.1.1. Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras u�lizáveis de materiais,
ferramentas e acessórios;

14.1.2. Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando a área da obra e as áreas a ela adjacentes completamente desimpedida de
todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

14.1.3. Limpar os elementos ,de modo a não danificar outras partes ou componentes dos equipamentos, u�lizando-se produtos que não
prejudiquem as super�cies a serem limpas;

14.1.4. Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de �nta de todas as partes e componentes da obra e/ou serviço;

14.1.5. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os arremates e ajustes que se julgarem necessários
e os que a FISCALIZAÇÃO determinar.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O recebimento se fará por meio da assinatura do Termo de Recebimento provisório que deverá ser assinado por ambas as partes, após o
aceite dos serviços;

15.2. A obra e serviços serão recebidos provisoriamente, por meio de vistoria executada pelo Executor do Contrato, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA e desde que considerados pela
Administração Regional de Sobradinho II em condições de uso e funcionamento. O Executor do Contrato lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO, onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. Cumprir o que determina o Art. 73 da Lei nº
8.666/93 (Licitações e Contratos):

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado;”

15.3. A obra e serviços serão recebidos defini�vamente, por meio de vistoria cumprida pelo Executor do Contrato, por profissional habilitado ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, depois de decorridos, no máximo, 30
(trinta) dias do recebimento provisório, e atendidas todas as exigências contratuais, bem como também, corrigidas as falhas assinaladas no
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

15.4. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes;

15.5. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garan�as e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 - Código Civil), que defini os prazos de garan�a da
obra;

15.6. Até que seja no�ficada pela Administração Regional de Sobradinho II sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA será responsável
pela conservação dos locais  ocupados e u�lizados durante a obra, e deverá tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de
suas partes, provocados pela ação de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não
execução.

16. GARANTIA

16.1. A garan�a dos serviços será de 05 (cinco) anos, conforme Ar�go 618, Código Civil - lei 10.406/02:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edi�cios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá,
durante o prazo irredu�vel de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste ar�go o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta
dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.”

16.2. Deverão ser feitos os ajustes ou adequações necessárias, após a conferência dos serviços executados e materiais u�lizados, no que diz
respeito à qualidade e quan�dade desses.
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17. ESTIMATIVA DE CUSTOS

17.1. DO VALOR

17.1.1. O valor total es�mado dos serviços relacionados no Projeto Básico é de R$ 167.308,94 (cento e sessenta e sete mil trezentos e oito reais
e noventa e quatro centavos).

17.1.2. A dotação orçamentária está prevista no programa: 15.451.6206.3048.9618 – Execução de Obras de Urbanização e execução de obras de
urbanização e Infraestrutura em Sobradinho II.

18. PAGAMENTO

18.1. TÉRMINO DOS SERVIÇOS

18.1.1. O pagamento será feito ao término dos serviços, quando da sua entrega final à Administração Regional de Sobradinho II, após a
conferência e aceite dos serviços pelo Executor do Contrato;

18.2. DOCUMENTO FISCAL

18.2.1. O documento fiscal deverá ser emi�do pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado
nos documentos de habilitação e proposta, não se admi�ndo notas fiscais/faturas emi�das com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou
matriz;

18.3. PRAZO PARA PAGAMENTO

18.3.1. O pagamento será efetuado dentro de até 8 (oito) dias úteis contados da data de atesto do documento fiscal, mediante crédito em conta
corrente bancária indicada pela CONTRATADA, preferencialmente BRB – Banco de Brasília;

18.4. VALOR DO PAGAMENTO

18.4.1. Do valor de cada pagamento serão re�dos os tributos e contribuições de que trata o Art. 64 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996,
conforme regulamentação expedida pela Secretaria de Receita Federal, e Lei nº 7.057 de 30 de dezembro de 1997, Art. 8º, § 1º, Inciso V, do
Governo do Distrito Federal.

19. PENALIDADES

19.1. OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

19.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de Jus�fica�va protocolada no órgão emitente
da nota de empenho e dirigida à autoridade competente até o 5º (quinto) dia ú�l anterior à data prevista para o cumprimento da obrigação;

19.1.2. Não acolhida a Jus�fica�va de atraso, ou não tendo sido apresentada, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multas previstas nos Decretos nº.
26.851/06, 26.993/06 e 27.069/06, nos seguintes termos:

19.1.2.1. 0,33% por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a 30 dias
de atraso;

19.1.2.2. 0,66% ao dia a par�r do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na execução do contrato, sem prejuízo da sanção prevista no item
anterior, conforme o caso. Ultrapassando o 60º (sexagésimo) dia de atraso, o contrato será rescindido;

19.1.2.3. 5% sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos itens 19.1.2.1
e 19.1.2.2;

19.1.3. A CONTRATADA que se recusar, Injus�ficadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da no�ficação
que lhe será enviada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será multada em:

19.1.3.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, podendo a administração convidar as demais licitantes, na ordem de
classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora;

19.1.3.2. 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

19.2. DOCUMENTO FISCAL

19.2.1. Serão deduzidos do documento fiscal os valores das multas aplicadas, uma vez adotados os procedimentos administra�vos cabíveis, se
julgada improcedente a defesa da CONTRATADA;

19.3. INEXECUÇÃO DO CONTRATO

19.3.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garan�da a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da in�mação, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.3.1.1.  Advertência;

19.3.1.2.  Multa nos percentuais definidos no item 19.1.2;

19.3.1.3.  Suspensão temporária de par�cipação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Regional de Sobradinho II por
até 2 (dois) anos;

19.3.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

19.3.1.5.  A sanção prevista no subitem 19.3.1.2 poderá ser aplicada juntamente com as demais sanções con�das neste item, facultada a defesa
prévia ao interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

19.3.2.  Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automa�camente descontado da primeira parcela do pagamento a que a
CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administra�vamente
e/ou inscrito como dívida a�va do Distrito Federal e cobrado judicialmente.

20. OBSERVAÇÕES GERAIS

20.1.  NORMAS

20.1.1. A execução da obra e serviços obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas,
considerando-se as indicações con�das no Anteprojeto de Arquitetura e nos projetos complementares, nos detalhes e nestas especificações.

20.2. MODIFICAÇÕES: PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES
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20.2.1. Conforme instruções da COLOM/DIROB – Diretoria de Obras, toda e qualquer sugestão da CONTRATADA que vise modificar o projeto,
especificações de materiais, quan�dades ou trocas de serviços, após a assinatura do Contrato, deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO, em 02
(duas) vias, ao mesmo tempo em que deverá fornecer:

20.2.1.1. Composição de custos com as quan�dades e preços da proposta da Licitação;

20.2.1.2. Jus�fica�va técnica e comercial para as razões das alterações;

20.2.1.3. Fornecer documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado por parte do fabricante;

20.2.1.4. Anexar coleta de preços do material, considerado equivalente, com proposta de três fornecedores;

20.2.1.5. Fornecer documentos de análise técnica dos materiais por órgãos oficiais, quando solicitado pela COLOM/ DIROB – Diretoria de Obras;

20.2.1.6. À CONTRATADA fica vedado o atendimento a qualquer solicitação de modificação, durante a execução das obras, proveniente de
pessoas não autorizadas.

20.2.2. Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á ao direito de modificar, mandar refazer, solicitar subs�tuição de
técnica empregada ou materiais visando a readequação da obra ao que foi contratado, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro para a
CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra;

20.2.3. Compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito
funcionamento do objeto, mesmo quando o Projeto Básico, o Caderno de Especificações, a Planilha Orçamentária ou o Anteprojeto de
Arquitetura apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento;

20.2.4. Não caberá à CONTRATADA alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento;

20.2.5. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por:

20.2.5.1. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100 de 10/12/85, MARE;

20.2.5.2. Falta de execução global dos serviços executados;

20.2.5.3. Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente demolição e reconstrução solicitadas pela
FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projeto;

20.2.5.4. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito Federal, ou a terceiros;

20.2.5.5. Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação específica vigentes no DF, no que se refere
aos serviços contratados.

20.2.6. Todos os materiais empregados na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e sa�sfarão rigorosamente às condições
es�puladas pelas normas da ABNT e por estas especificações;

20.2.7. As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente auten�cadas por essa e pelo construtor, serão
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita
correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

21. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1. Estas especificações técnicas foram elaboradas de acordo com especificações e normas per�nentes e necessidades existentes, sendo
des�nadas à execução dos serviços objeto deste documento;

21.2. A obra deverá ser conduzida por Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista com documentos de iden�ficação profissional emi�dos ou
visados pelo CREA/DF ou CAU/DF. São imprescindíveis as anotações da referida obra no CREA/DF ou CAU/DF, sendo o pagamento das taxas de
responsabilidade da CONTRATADA;

21.3. Estas especificações servem de base exclusiva ao �po, modo de instalação e definição técnica dos materiais e equipamentos a serem
usados no local dos serviços;

21.4. A presença da FISCALIZAÇÃO no local dos serviços não anulará a responsabilidade da empresa CONTRATADA em qualquer ocorrência, atos,
erros ou omissões verificados no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionados;

21.5. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, divulgar ou comercializar os projetos fornecidos pela CONTRATANTE;

21.6. A CONTRATADA não poderá concorrer à licitação para execução de obra da qual estes projetos são objeto, conforme o Art. 9º da Lei
8.666/93;

21.7. A estabilidade, a segurança, a acessibilidade, a higiene, a salubridade e o conforto ambiental, térmico e acús�co dos espaços públicos e dos
equipamentos e mobiliário urbanos serão assegurados pelo correto emprego, dimensionamento e aplicação de materiais e elementos
constru�vos, conforme exigido na Lei Nº 6.138, de 26 de Abril de 2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), nas revisões
atualizadas e nas Normas Técnicas Brasileiras;

21.8. Os casos omissos ou aqueles não considerados neste Projeto Básico deverão ser regidos pela legislação em vigor;

21.9. Considera-se concluída a obra que es�ver executada de acordo com o projeto aprovado ou visado, e após terem sido re�rados o canteiro
de obras e os entulhos, recuperada a área circundante e desocupada a área u�lizada pelo canteiro de obras.

 

 

 

ANEXO II - B

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

 MODALIDADE CONVITE N° 01/2021

COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (45 dias corridos)
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AR 11, CONJUNTO 07 - em SOBRADINHO II

Brasília, 01 de setembro de 2021

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL 100%

( No prazo total
para execução

de 45 dias)

PRAZO DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO VALOR DA
ETAPA BDI 22,23% VALOR TOTAL

ETAPA 1 – 50%

(no prazo
pra execução

de 22 dias)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

R$ 55.946,51 R$ 12.436,91 R$ 68.383,42

Despesas Legais/Taxas

ART da Obra.

CÓPIAS dos Projetos.

Administração da Obra

Engenheiro civil de obra júnior com encargos
complementares.

Encarregado geral de obras com encargos
complementares.

Vigia noturno com encargos complementares.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Canteiro da Obra

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3.00X4.00m
(GDF).

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2.00x1.20m
(CREA).

Ligação provisória para água em obra, inclusive pequenas
obras.

Ligação provisória para luz e força, em obra, (instalação
mínima).

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de
madeira.

Aluguel de container.

FERRAMENTA E EQUIPAMENTO

Ferramentas, encargos complementares.

EPI (Equipamentos de Proteção Individual), encargos
complementares.

DEMOLIÇÃO

Piso

Demolição de piso em concreto.

TERRAPLANAGEM

Limpeza e Preparo da área

Regularização e compactação de subleito até 20cm de
espessura.

ETAPA 2 - 50%

(No prazo de
para execução

de 23 dias) 

PAVIMENTAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisos Cimentados

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, não armado. e=5cm.
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R$ 80.933,91

 

 

 

 

 

 

R$17.991,61

 

 

 

 

 

 

R$ 98.925,52

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, espessura 6 cm, armado. Com juntas de
dilatação.

Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450
mm, motor elétrico, potência 4 hp - chp

ALAMBRADO

Portão em tela arame galvanizado N. 12 malha 2" e
moldura em tubos de aço, inclusive passagens.

Alambrado para quadra poliespor�va, estruturado por
tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440,
diâmetro 2", com tela de arame galvanizado.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Quadra Poliespor�va

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m
em tubo de aço Galvanizado 3" com requadro em tubo
de 1", pintura em primer com �nta Esmalte sinté�co e
redes de polie�leno fio.

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de
aço galvanizado 3", H = 255 cm, pintura em �nta esmalte
sinté�co, rede nylon com 2mm, malha 10x10cm

Par de tabelas de basquete em compensado naval de
1,80 x 1,20m, com aro de metal e rede.

PINTURA

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos.

Pintura com �nta a base de borracha clorada , de faixas
de demarcação, em quadra poliespor�va, 5 cm de
largura.

Pintura esmalte ace�nado, duas demãos, sobre
super�cie metálica.

LIMPEZA DE OBRA

Limpeza final da obra.

Eng. Civil Adisson Gabriel Vieira

Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção

 

 

ANEXO III - MODALIDADE CONVITE N° 01/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RA 11 CONJUNTO 07

Referencia: SINAPI/NOVACAP

Data de Referencia: Agosto de 2021

REVISTALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA – AR 11, CONJUNTO 07  -  SOBRADINHO II - DF

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. CUSTO UNIT.
(R$)

CUSTO TOTAL
(R$)

1  SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS     

1.1  DESPESAS LEGAIS/TAXAS     

1.1.1  CREA-DF ART de contrato de obra Unid 1,00 R$     450,00 R$    450,00

1.1.2  COPIAS DOS PROJETOS Unid 7,00 R$         11,00 R$    77,00
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 TOTAL DA ETAPA R$  527,00

   

1.2  Administração da Obra     

1.2.1 90777 Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares Horas 180,00 R$ 92,93 R$ 16.727,40

1.2.2 93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares Mês 1,50 R$ 3.349,71 R$ 5.024,57

1.2.3 88326 Vigia noturno com encargos complementares Horas 540,00 R$     21,76 R$ 11.750,40

 TOTAL DA ETAPA R$ 33.502,37

2  SERVIÇOS PRELIMINAR

2.1  Canteiro da Obra     

2.1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3.00X4.00m (GDF) M² 12,00 R$ 351,00 R$ 4.212,00

2.1.2 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2.00x1.20m (CREA) M² 2,40 R$ 351,00 R$ 842,40

2.1.3 5702 Ligação provisória para água em obra, inclusive pequenas obras,
instalação sanitária, (instalação mínima) Unid 1,00 R$ 2.272,64 R$ 2.272,64

2.1.4 5703 Ligação provisória para luz e força, em obra, (instalação mínima) Unid 1,00

 

R$ 1.349,10

 

R$ 1.349,10

2.1.5 93584 Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, não incluso mobiliário M² 15,00 R$ 676,81 R$ 10.152,15

2.3.6 73847/001 Aluguel de container Mês 1,00 R$ 408,59 R$ 408,59

 TOTAL DA ETAPA R$  19.236,88

3  FERRAMNETA E EQUIPAMENTO

3.1 93556 Ferramentas, encargos complementares Mês 1,50 R$ 90,98      R$ 136,47

3.2 93557 EPI (Equipamentos de Proteção Individual), encargos
complementares Mês 1,50 R$ 169,46    R$ 254,19

 TOTAL DA ETAPA R$   390,66

4  DEMO0LIÇÃO

4.1 97639 Remoção de placas e pilaretes de concreto, de forma manual, sem
reaproveitamento M² 100,00 R$ 16,20 R$  1.620,00

 TOTAL DA ETAPA R$  1.620,00

5  TERRAPLANAGEM

5.1  Limpeza e Preparo da área     

5.1.1 72961 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura M²3 540,00 R$ 1,24 R$ 669,60

 TOTAL DA ETAPA    R$   669,60

6  PAVIMENTAÇÃO

6.1  Pisos Cimentados     

6.1.1 94991
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não
armado.e=5cm

m² 5,00 R$ 474,11 R$ 2.373,55

6.1.2 94993
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6
cm, armado. Com juntas de delatação

m² 540,00 R$ 70,13 R$ 37.870,20

6.1.3 95276 Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor
elétrico, potência 4 hp - chp diurno chp 540,00 R$ 2,42 R$ 1.306,80
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 TOTAL DA ETAPA R$ 41.550,55

7  ALAMBRADO     

7.1 74238/002 Portão em tela arame galvanizado N. 12 malha 2" e moldura em
tubos de aço, inclusive passagens. m² 2,000 R$ 676,73 R$ 1.353,46

7.2 74244/001
Alambrado para quadra poliespor�va, estruturado por tubos de aço
galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame
galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm

m² 48.000 R$ 175,35 R$ 8.416,00

 TOTAL DA ETAPA R$ 9.770,26

8  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS     

8.1  Quadra Poliespor�va     

8.1.1 25398
Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de
aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer
com �nta esmalte sinté�co e redes de polie�leno fio 4mm

Unid 1,00 R$ 3.506,46 R$ 3.506,46

8.1.2 25399
Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço
galvanizado 3", H = 255cm, pintura em �nta esmalte sinté�co, rede
nylon com 2mm, malha 10x10cm

Unid 1,00 R$ 2.128,73 R$ 2.126,73

8.1.3 25400 Par de tabelas de basquete com compensado naval de 1,80 x 1,20m,
com aro de metal e rede Unid 1,00 R$ 1.891,73 R$ 1.891,73

 TOTAL DA ETAPA R$ 7.526,92

9  PINTURA     

9.1 74245/001 Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos m² 540,00 R$ 15,10 R$ 8.154,00

9.2 79467 Pintura com �nta a base de borracha clorada , de faixas de
demarcação, em quadra poliespor�va, 5 cm de largura. m² 289,62 R$ 12,94 R$ 3.747,68

9.3 73924/002 Pintura esmalte ace�nado, duas demãos, sobre super�cie metálica m² 354,80 R$ 24,52 R$ 8.699,70

 TOTAL DA ETAPA R$ 20.601,38

        

10  LIMPEZA DE OBRA     

10.1 9537 Limpeza final da obra M² 640,00 2,32 R$ 1.484,80

 TOTAL DA ETAPA R$ 1.484,80

TOTAL CUSTO R$ 136.880,42

BDI 22,23% R$ 30.428,52

TOTAL GERAL R$ 167.308,94

 

 TABELA DE CALCULO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA       

 

 INDICE

 Mínimo Médio Máximo U�lizado

 

Administração Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%

 

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
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Seguro e Garan�a (SG) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

 

Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

 

Impostos (ISS, PIS e COFINS) (I)   5,65% 5,65%

 

Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%

 

BDI 20,34% 22,12% 25,00% 22,23%

COMPOSIÇÃO DO BDI

AC/100 0,0400 0,0400

R/100 0,0127 0,0127

(SG)/100 0,0080 0,0080

DF/100 0,0123 0,0123

L/100 0,0740 0,0740

I/100 0,1015 0,0565

BDI =                    [1 + (AC/100 + R/100 + SG/100)] * (1 + DF/100) * (1 + L/100)    -1

                                     1 -I/100

BDI - desonerado 0,28348 28,35%

 

BDI - não desonerado 0,22226 22,23%

 

Imposto
Índice (%)

Desonerado

Índice (%)

Não

ISS 2,00 2,00

PIS 0,65 0,65

COFINS 3,00 3,00

CPRB 4,50 0,00

Total 10,15 5,65

NOTAS:

1. A segurança do trabalho corresponde aos equipamentos de

2. O ISS por ser um imposto local, no Distrito Federal

3. O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro

Eng. Civil Adisson Gabriel Vieira Lopes

CREA: 25.469 D-DF

 

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DO BDI POR TIPO DE OBRA - FONTE ACÓRDÃO 2.622/2013 - PLENÁRIO TCU

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1ºQuar�l Médio 3ºQuar�l

Construção de edi�cios 20,34% 22,12% 25,00%
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Construção de rodovias e ferrovias 19,60% 20,97% 24,23%

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas 20,76% 24,18% 26,44%

Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 24,00% 25,84% 27,86%

Obras portuárias, marí�mas e fluviais 22,80% 27,48% 30,95%

BDI diferenciado para Materiais e Equipamentos 11,10% 14,02% 16,80%

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DO BDI POR TIPO DE OBRA - FONTE ACÓRDÃO 2.622/2013 - PLENÁRIO TCU

TIPOS DE OBRA
Administração Central Seguro + Garan�a Risco

1ºQuar�l Médio 3ºQuar�l 1ºQuar�l Médio 3ºQuar�l 1ºQuar�l Médio 3ºQuar�l

Construção de edi�cios 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%

Construção de rodovias e ferrovias 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97%

Construção de redes de abastecimento
de água, coleta de esgoto e construções
correlatas

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%

Construção e manutenção de estações e
redes de distribuição de energia elétrica 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%

Obras portuárias, marí�mas e fluviais 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%

 

TIPOS DE OBRA
Despesa Financeira Lucro

1ºQuar�l Médio 3ºQuar�l 1ºQuar�l Médio 3ºQuar�l

Construção de edi�cios 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

Construção de rodovias e ferrovias 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia
elétrica 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%

Obras portuárias, marí�mas e fluviais 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%

 

 

ANEXO V - MODALIDADE CONVITE Nº 001/2021

(modelo A)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na modalidade convite nº 01/2021, que vistoriamos as obras, objeto desta
licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as condições e caracterís�cas dos mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos
serviços.

 

xxxx – UF,          de                    de 2021

 

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

 

OBS.: emi�r em papel que iden�fique à licitante.
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ANEXO VI - MODALIDADE CONVITE Nº 001/2021

(modelo B)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas da Licitação na Modalidade Convite nº 001/2021, a inexistência de fato
superveniente impedi�vo da nossa habilitação.

 

XXXXX - UF,          de                    de 2021

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

 

OBS.: emi�r em papel que iden�fique à licitante.

 

 

ANEXO VII - MODALIDADE CONVITE Nº 01/2021

     DECLARAÇÃO

(modelo C)

Declaramos em atendimento ao previsto na MODALIDADE CONVITE Nº 01/2021, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal.

xxxx – UF,          de                    de 2021

 

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

 

OBS.: emi�r em papel que iden�fique à licitante.

 

 

 

CONTRATO

ANEXO VIII - MODALIDADE CONVITE Nº 01/2021     

Contrato de Execução de Obras nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 09/2002.

Processo nº 00304-00000692/2021-87

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante
denominada Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de
______________.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a
Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de
dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi�da em _______, sob o evento nº.
________, na modalidade ____________.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s),
mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1 – O prazo de vigência do contrato será de _________.

8.2 – O prazo de execução dos serviços será de ________ dias corridos, contados a par�r do 5º (quinto) dia ú�l após o recebimento da Ordem de
Serviço.

8.3 – O prazo para início das obras e serviços será de até ____ dias corridos, contados da data de recebimento da respec�va Ordem de Serviço.

8.4 – As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de ___ dias úteis da
comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto
contratual.

8.5 – As obras/serviços serão recebidos defini�vamente pela _________ mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo de ___ do recebimento provisório, suficientes para vistoria que comprove a adequação das obras aos termos do contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

9.1 – A garan�a para a execução da obra será prestada na forma de _______, conforme previsão constante do Edital.

9.2 – A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 – Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93,
vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem
como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,
descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito
Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante
execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

Sobradinho II - DF, _____ de ___________ de _____.

 

Pelo Distrito Federal: ______________________

 

Pela Contratada: ___________________________

 

 

 

ANEXO IX

PENALIDADES

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006 DODF DE 31.05.2006

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
tendo em vista o disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17
de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras
ins�tuída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins�tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de
2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos,
em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7o da Lei Federal no 10.520, de 17 de
julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas
estabelecidas no presente Decreto. ‘ALTERADO – Decreto nº 26.993, de 12 de julho de 2006.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos
do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal
estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n°
2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes
sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco)
anos, e o licitante e/ou contratado será descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a
2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa
prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO I
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Da Advertência

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando o licitante e/ou contratado descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório,
e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro
de Preços;

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida
desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus�ficado
na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso:

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro
dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação
do disposto nos incisos I e II deste ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 193 e será executada após
regular processo administra�vo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da no�ficação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença,
devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou
execução do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, consoante o
previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver
jus�ficado interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput
deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam
penalidades.

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de

junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante
do Sistema de Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no
prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia
auten�cada, de forma defini�va;
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ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e,
em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de
Preços;

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde
a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006.

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no âmbito
dos procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos mo�vos informados pela Subsecretaria de
Compras e Licitações.

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do

Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal,
e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra�carem atos
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de
Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da
natureza e da gravidade dos fatos; e II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto

REVOGADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos
pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação.

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por
despacho mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
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I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006:

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
providenciará a sua imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito.

Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito
Federal.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006:

§ 6o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º
deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006.

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à
composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os percentuais rela�vos a multas, e as
propostas comerciais deverão mencionar expressamente a concordância do proponente aos seus termos.

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos
casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.

INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

 

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

 

 

ANEXO X 

MODELO DE PROPOSTA

MODALIDADE CONVITE Nº 01/2021

 

MODALIDADE CONVITE n.º 01/2021 – Processo n.º 00304-00000692/2021-87

Data: 08/10/2021.

Abertura: 09:30 Horas

OBJETO - 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO
 EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVAS, LOCALIZADAS NO SEGUINTE ENDEREÇO:  NA PRAÇA DA AR 11, CONJUNTO 7  em
Sobradinho II – DF – RA XXVI, CONFORME PROJETO BÁSICO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PROJETO (PLANTA) E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

À Administração Regional de Sobradinho II

Prezados
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Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta de preços rela�va ao Convite em referência, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta MODALIDADE CONVITE que esta empresa acatará integralmente qualquer
decisão que venha a ser tomada pelo Governo do Distrito Federal, através da Administração Regional de Sobradinho II, quanto à qualificação
apenas das licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas,
tudo de acordo com a Comissão Especial de Licitação.

O preço global para a execução dos serviços das reformas das: EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRAS POLIESPORTIVAS,
LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO:  NA PRAÇA DA AR 11, CONJUNTO 7, em Sobradinho II – DF proposto é de R$ ____(______).

Para atender o disposto no ar�go 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor es�mado do ISS compreendido no preço proposto é de
R$........................(..........................).                 

O prazo de execução dos serviços é de____(_____) dias  .

O prazo da validade da proposta não inferior a 30 (trinta)  dias corridos a par�r da data da abertura do certame licitatório.

Declaramos que nos sujeitamos a todas as condições es�puladas no presente edital de licitação.

XXX - xx,       de ___________de 2021.

 

ANEXO III-A

MODALIDADE CONVITE N° 01/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPSIÇÃO DOS PREÇOS - DA REFORMA DA QUADRA DA RA 11 CONJUNTO 07

REVISTALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA – AR 11, CONJUNTO 07  -  SOBRADINHO II - DF

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
CUSTO
UNIT.
(R$)

CUSTO
TOTAL
(R$)

1  SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS     

1.1  DESPESAS LEGAIS/TAXAS     

1.1.1  CREA-DF ART de contrato de obra Unid 1,00 R$     R$    

1.1.2  COPIAS DOS PROJETOS Unid 7,00 R$     R$    

 TOTAL DA ETAPA R$  

   

1.2  Administração da Obra     

1.2.1 90777 Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares Horas 180,00 R$ R$ 

1.2.2 93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares Mês 1,50  R$ R$ 

1.2.3 88326 Vigia noturno com encargos complementares Horas 540,00   R$  R$ 

 TOTAL DA ETAPA R$ 

2  SERVIÇOS PRELIMINAR

2.1  Canteiro da Obra     

2.1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3.00X4.00m (GDF) M² 12,00 R$ R$ 

2.1.2 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2.00x1.20m (CREA) M² 2,40 R$ R$ 

2.1.3 5702 Ligação provisória para água em obra, inclusive pequenas obras, instalação
sanitária, (instalação mínima) Unid 1,00 R$ R$ 

2.1.4 5703 Ligação provisória para luz e força, em obra, (instalação mínima) Unid 1,00

 

R$ 

 

R$ 

2.1.5 93584 Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não
incluso mobiliário M² 15,00 R$ R$ 

2.3.6 73847/001 Aluguel de container Mês 1,00 R$ R$ 

 TOTAL DA ETAPA R$  
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3  FERRAMNETA E EQUIPAMENTO

3.1 93556 Ferramentas, encargos complementares Mês 1,50 R$    R$ 

3.2 93557 EPI (Equipamentos de Proteção Individual), encargos complementares Mês 1,50 R$    R$ 

 TOTAL DA ETAPA      R$ 
 

4  DEMO0LIÇÃO

4.1 97639 Remoção de placas e pilaretes de concreto, de forma manual, sem
reaproveitamento M² 100,00 R$ R$  

 TOTAL DA ETAPA R$  

5  TERRAPLANAGEM

5.1  Limpeza e Preparo da área     

5.1.1 72961 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura M²3 540,00 R$ R$ 

 TOTAL DA ETAPA    R$   

6  PAVIMENTAÇÃO

6.1  Pisos Cimentados     

6.1.1 94991 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, não armado. e=5cm m² 5,00 R$ R$ 

6.1.2 94993
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Com juntas de
deletação

m² 540,00 R$ R$ 

6.1.3 95276 Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico,
potência 4 hp - chp diurno chp 540,00 R$ R$ 

 TOTAL DA ETAPA R$ 

7  ALAMBRADO     

7.1 74238/002 Portão em tela arame galvanizado N. 12 malha 2" e moldura em tubos de aço,
inclusive passagens. m² 2,000 R$ R$ 

7.2 74244/001
Alambrado para quadra poliespor�va, estruturado por tubos de aço galvanizado,
com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e
malha quadrada 5x5cm

m² 48.000 R$ R$ 

 TOTAL DA ETAPA R$ 

8  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS     

8.1  Quadra Poliespor�va     

8.1.1 25398
Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço
galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com �nta esmalte
sinté�co e redes de polie�leno fio 4mm

Unid 1,00 R$ R$ 

8.1.2 25399 Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H =
255cm, pintura em �nta esmalte sinté�co, rede nylon com 2mm, malha 10x10cm Unid 1,00 R$ R$ 

8.1.3 25400 Par de tabelas de basquete com compensado naval de 1,80 x 1,20m, com aro de
metal e rede Unid 1,00 R$ R$ 

 TOTAL DA ETAPA R$ 

9  PINTURA     

9.1 74245/001 Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos m² 540,00 R$ R$ 

9.2 79467 Pintura com �nta a base de borracha clorada , de faixas de demarcação, em quadra
poliespor�va, 5 cm de largura. m² 289,62 R$ R$ 

9.3 73924/002 Pintura esmalte ace�nado, duas demãos, sobre super�cie metálica m² 354,80 R$ R$ 
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 TOTAL DA ETAPA R$ 

        

10  LIMPEZA DE OBRA     

10.1 9537 Limpeza final da obra M² 640,00  R$ 

 TOTAL DA ETAPA R$ 

TOTAL CUSTO R$ 

BDI 22,23% R$ 

TOTAL GERAL R$ 

Obs 1. A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS PELO LICITANTE, DEVERÁ SER ANEXADA NA PROPOSTA DE
PREÇOS DO ANEXO X.

Obs 2. A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO, CONTENDO CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE E CONTA BANCÁRIA EM
ACORDO COM O CAPÍTULO V DO EDITAL.

 

Documento assinado eletronicamente por HERNANI CANDIDO SANTANA JUNIOR -
Matr.0107175-0, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 30/09/2021, às 09:40,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 71047500 código CRC= 2239E780.
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