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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

OBRA: Execução de Cobertura de Quadra Poliesportiva,  Santa Maria - DF 

 

PROPRIETÁRIO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - DF 

 

LOCALIZAÇÃO: QR 116 Conjunto M lote 01, Santa Maria DF 

 

ÁREA DO TERRENO: 488.60M² 

 

AUTORES DOS PROJETOS: 

Autores dos Projetos e Especificações 

MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA-Arquiteta &Urbanista–CAUA33733-1 

 

Projeto de Arquitetura 

MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA-Arquiteta &Urbanista–CAUA 33733-1 

 

 

Caderno de Especificações  

MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA-Arquiteta & Urbanista–CAUA33733-1 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E DA OBRA 

 

 

O presente Caderno de Encargos e Especificações e parte integrante do Projeto 

básico nº 06/2016 e tem por objeto a especificação dos serviços de execução da obra 

de Cobertura da quadra poliesportiva QR 116 Conjunto M lote 01 -  em localidade 

desta Administração Regional de Santa Maria. 

 

A Cobertura terá uma área de 488.60M². 

 

 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos deste Caderno de Encargos são adotadas as seguintes 

definições: 

 

a) CONTRATANTE: 

Administração Regional d Santa maria – RA XIII.  

 

b) CONTRATADA: 

Empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços. 

 

c) FISCALIZAÇÃO: 
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Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante ou pessoa jurídica ou física 

designada para fiscalizar, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 

contratuais em todos os seus aspectos. 

 

d) EXECUTOR CONTRATUAL 

1. Atividade exercida de modo sistemático por pessoa designada pela Contratante 

para execução contratual, atuando e fiscalizando junto com o engenheiro ou arquiteto 

supervisionando todas as etapas do contrato e da obra, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos. 

 

e) SUBCONTRATADA: 

Empresa ou profissional subcontratado para a execução de parte dos serviços, com 

anuência da Contratante e sem prejuízo da responsabilidade da Contratada. 

 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

A. OBJETO 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE COBERTURA 

LOCAL: QR 116 Conjunto M lote 01 - SANTA MARIA DF 

 

B. CONTRATO 

 

1. O presente caderno de Especificações e Encargos Gerais fará parte integrante do 

Contrato, valendo como se fosse nele efetivamente transcrito. 

 

C. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 

 

1. A empresa licitante deverá, antes da licitação: 

 

a) Vistoriar o local da obra e/ou serviços objeto da licitação, devendo verificar todos 

os seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para 

sua execução, tais como características de acesso, topografia, condições do terreno 

etc. 

 

b) Emitir Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, assinada por 

Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condições 

a que se refere o item anterior. 

 

2. Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os desenhos dos projetos arquitetônicos, dos detalhes, das especificações e dos 

demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela 

Coordenadoria Executiva da Administração Regional de Santa Maria para a 

execução da obra e/ou serviços. 

 

OBS: Os quantitativos apresentados nas planilhas estimativas não deverão ser 

tomados como definitivos haja vista que apenas subsidiam a compreensão do 
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conjunto das Obras e/ou Serviços a serem licitados. São de inteira responsabilidade 

da licitante proponente o levantamento e quantificação dos materiais e serviços 

necessários à execução do objeto do Edital. 

 

3. Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e não incluídos nos 

desenhos de execução dos projetos das instalações, ou vice-versa, terão a mesma 

significação como se figurassem em ambos, sendo a execução de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

    

4. Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da 

obra e serviços, deverá a licitante dar imediata comunicação por escrito, à 

Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de 

Santa Maria, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive 

sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de 

forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer 

embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e serviços. 

 

5. Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância tácita de todos 

aqueles documentos constantes do item 1, não cabendo qualquer alegação posterior 

sobre divergências entre os mesmos. 

 

6. Ficará a cargo da contratada a elaboração de qualquer projeto complementar 

necessário à perfeita execução do objeto deste edital. 

 

D. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

 

1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica 

estabelecido que: 

 

2. Em caso de divergências entre a Planilha Orçamentária e o Caderno de 

Especificações, prevalecerá este último; 

 

3. Em caso de divergências entre os desenhos dos projetos complementares a cargo 

da CONTRATADA e o Caderno de Especificações, prevalecerá sempre este último; 

 

4. Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas 

em escala, a FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá as dimensões corretas; 

 

5. Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala; 

 

6. Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes; 

 

7. Em caso de divergências entre o Caderno de Especificações e as Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerão sempre estas últimas; 
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8. Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das 

prescrições contidas no Caderno de Especificações, será consultada a 

FISCALIZAÇÃO ou o Executor Contratual; 

 

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

orçamento. 

 

E. RECURSOS E ARBITRAGENS 

 

1. Para qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não previstos, nos 

desenhos de projetos e detalhes inerentes a cada obra e/ou serviço ou no Contrato de 

que faz parte, a CONTRATADA poderá interpor recurso junto à COLIC da 

Administração Regional de Santa Maria, para obter decisões superiores, caso se sinta 

prejudicada. 

 

F. LICENÇAS E FRANQUIAS 

 

1. A Contratada deverá registrar no CREA, as Responsabilidades Técnicas da obra, 

referentes à sua execução. 

 

2. A Contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao 

pleno desenvolvimento da obra/serviços e deverá cumprir as prescrições referentes 

às Leis Trabalhistas e da Previdência Social.  

 

3. A Contratada deverá proceder a retirada de licenças, alvará, habite-se e outros 

documentos necessários à execução da obra. Caberá a Coordenação de 

Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de Santa Maria o 

fornecimento dos documentos legais de propriedade. 

 

G. INÍCIO DAS OBRAS 

 

1. A CONTRATADA iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo 

Contrato e Ordem de Serviço expedida Coordenação de Licenciamento, Obras e 

Manutenção da Administração Regional de Santa Maria. 

 

2. O início dos serviços definidos nos projetos complementares a cargo da 

CONTRATADA estará condicionado à autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

3. A execução da obra CONTRATADA será planejada e controlada através do 

cronograma físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido à 

FISCALIZAÇÃO da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção da 

Administração Regional de Santa Maria, 10 (dez) dias após a liberação da Ordem de 

Serviço, para aprovação. 
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H. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 

1. A Administração Regional de Santa Maria designará um Oficial de seu quadro 

para ser o executor do contrato, exercendo em nome do Proprietário, toda e qualquer 

ação de orientação geral, controle e FISCALIZAÇÃO das obras/serviços 

contratados. 

 

2. A Administração Regional de Santa Maria designará Engenheiro ou Arquiteto 

de seu corpo técnico ou de terceiro contratado, devidamente credenciado junto à 

CONTRATADA, para atuar como auxiliar técnico do executor do contrato.  

 

3. As exigências da FISCALIZAÇÃO basear-se-ão nos projetos, especificações 

e nas regras de boa técnica. A CONTRATADA se comprometerá a dar à 

FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de 

execução dos serviços, bem como fornece todas as informações e demais elementos 

necessários à execução da obra e serviços. 

 

4. À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de: 

 

a) Solicitar Diário de Obras, devidamente preenchido na obra; 

 

b) Solicitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer operário 

que não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. (A efetivação desta 

medida não implicará em modificação do prazo ou condições do Contrato); 

 

c) Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações; 

 

d) Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no 

caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de 

emissão da ORDEM DE SERVIÇO correspondente, qualquer reclamação sobre 

defeito essencial em serviço executado, ou em material posto na obra. 

 

5. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO 

à CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo 

ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e 

em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com 

a Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional 

de Santa Maria. 

 

6. No Diário de Obras deverão constar as anotações: 

 

a) Pela CONTRATADA: 

 

i. Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

 

ii. Consultas à FISCALIZAÇÃO; 
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iii. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 

 

iv. Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

 

v. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

 

vi. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra 

e/ou serviço; 

 

vii. Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados; 

 

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

 

ix. Efetivo diário de operários presentes; 

 

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

 

b) Pela FISCALIZAÇÃO: 

 

i. Preenchimento dos cabeçalhos; 

 

ii. Atestado da veracidade dos registros previstos no item "a" anterior; 

 

iii. Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, tendo em vista os projetos, 

especificações, prazos e cronogramas; 

 

iv. Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de 

Obras; 

 

v. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para a Coordenação de Licenciamento, Obras e 

Manutenção da Administração Regional de Santa Maria. 

 

vi. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

 

vii. Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos 

projetos e especificações; 

 

viii. Aprovação das medições para faturamento; 

 

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

FISCALIZAÇÃO. 
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I. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

1. Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a 

CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente 

aos trabalhos.  

 

2. A CONTRATADA deverá manter à disposição das obras e serviços, engenheiros 

ou arquitetos, legalmente habilitados, além de auxiliares de comprovada 

competência. 

 

3. Caberá à CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtenção do 

acabamento desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução das 

obras/serviços até sua entrega provisória. 

 

4. A CONTRATADA providenciará, sempre que solicitados, às suas custas, a 

realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de 

serviços executados, fornecimento de protótipos, bem como os reparos que se tornem 

necessários para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 

 

5. A CONTRATADA deverá fornecer e manter no local da obra/serviço, um Diário 

de Obras onde serão obrigatoriamente registradas em 3 vias, as anotações relatadas, 

com os cabeçalhos devidamente preenchidos com número de folhas suficiente para 

cobrir todo o período de execução da obra. 

 

6. A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de 

todos os projetos, detalhes, ART de projetos e de execução, de alvará de construção 

e o presente Caderno de Especificações. 

 

7. A CONTRATADA será responsável por todas as instalações preliminares 

relacionadas à limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local para 

depósito de material e outros serviços que se fizerem necessários. 

 

8. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA reparar quaisquer elementos 

que porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui especificadas. 

 

J. EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO-DE-OBRA 

 

1. Caberá à empresa CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se 

fizer necessário, da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, 

inclusive sua manutenção, substituição, reparo e seguro, visando o andamento 

satisfatório da obra e serviço e a sua conclusão no prazo fixado em Contrato. 
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K. RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

1. O recebimento provisório das obras/serviços será feito após sua conclusão, 

mediante as seguintes condições: 

 

a) A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo da obra/serviço fixado 

no Contrato; 

 

b) Pelo fiscal responsável pelo seu acompanhamento, pelo chefe da 

FISCALIZAÇÃO e pelo representante do órgão Contratante perante a Administração 

Regional de Santa Maria, dentro de um período máximo de 15 (quinze) dias corridos 

após a comunicação escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada 

Administração Regional de Santa Maria, comprovando-se a adequação do objeto aos 

termos contratuais: 

 

i. Conformidade da obra e serviço com o projeto e especificações; 

 

ii. Após vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou imperfeições em todo o 

conjunto da obra/serviço; 

 

c) Ser emitido pelo Fiscal o Laudo de Vistoria, contendo todos os itens do contrato 

não cumpridos satisfatoriamente. 

 

2. Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra/serviço, caso a 

CONTRATADA não solicite seu recebimento, o fiscal deverá elaborar relatório 

informando sobre a situação da obra e serviço e quais as pendências ainda existentes 

para a sua conclusão. Após a ciência da direção da Coordenação de Licenciamento, 

Obras e Manutenção da Administração Regional de Santa Maria, o fiscal continuará 

responsável pelo acompanhamento das obras/serviços até o vencimento dos prazos 

legais, quando então serão aplicadas as multas em conformidade com a Lei no. 8.666 

de 21 de junho de 1993, republicada no DOU de 06/07/94. 

 

 

 

M. RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

1) O recebimento definitivo das obras e serviços será feito mediante as 

seguintes condições: 

 

a) Até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento 

Provisório, observado o disposto no Art.69 da Lei nº. 8666/93 e republicado no DOU 

de 06/07/94; 

 

b) Por Comissão designada pela Coordenação de Licenciamento, Obras e 

Manutenção da Administração Regional de Santa Maria, após o decurso do prazo de 

observação ou de vistoria, comprovando-se a adequação ao objeto do Contrato; 
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c) Após entrega, pela CONTRATADA, à Coordenação de Licenciamento, Obras e 

Manutenção da Administração Regional de Santa Maria do Comprovante de quitação 

dos débitos perante a Previdência Social. 

 

2) Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido, a 

partir da data de sua emissão, o compromisso da CONTRATADA com o 

cumprimento do prazo irredutível de 5 (cinco) anos, mencionados no artigo 618 caput 

e parágrafo único – Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

 

3) Em se tratando de obras de recuperação e/ou reforma geral, a 

CONTRATADA também passará a assumir o compromisso mencionado no Art. 618, 

a partir da data de entrega da obra, ainda que não tenha sido responsável pela 

construção inicial da mesma. 

 

Art. 618. - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 

responderá durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez 

e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do 

solo. 

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o 

dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 

cento e oitenta dias ao aparecimento do vício ou defeito. 

 

4. É vedada a ocupação total ou parcial de qualquer edificação antes da emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo. 

 

 

N. SEGUROS E ACIDENTES 

 

1. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer 

acidentes durante a execução das obras/serviços contratados, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com as 

obras/serviços, ainda que ocorridos fora do canteiro. 

 

2. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas 

Regulamentares (NR) aprovada pela Portaria nº 3214 de 08/06/1978 e em especial a 

NR-18 que trata das CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. 

 

3. A CONTRATADA deverá atender à Lei n.º 6514 de 22.12.77 - CLT, relativa à 

segurança e medicina do trabalho: 

 

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem 

expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a 

manter serviços especializados em segurança e em medicina do 

trabalho. (SESMET) 
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Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com as 

instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 

estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas. 

 

 

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação 

do risco da atividade principal e ao número total de empregados 

do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta norma. 

(aplicado somente para empresas que possuam acima de 50 

empregados). 

 

NR-4 - A CIPA será composta de representantes do empregador 

e dos empregados, de acordo com as proporções mínimas 

estabelecidas no Quadro I desta norma. (Aplicado somente às 

empresas que para execução do contrato, possuam acima de 50 

empregados). 

 

4) Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, material necessário 

à prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de 

pessoas treinadas para esse fim. 

 

5) A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de 

proteção contra incêndio na forma da legislação em vigor. 

 

6) É obrigação da CONTRATADA fazer, por sua própria conta, os seguros 

contra acidentes relativos à estabilidade e segurança da edificação e instalações, 

contrafogo, inclusive o celeste, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no 

local da mesma. 

 

O. PENALIDADES 

 

1. As multas por infrações de cláusulas contratuais quer quanto ao montante, quer 

quanto ao modo de cobrança, serão estabelecidas no Contrato. 

 

2. Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras 

obrigações a assumir neste particular. 

 

 

3. PRÁTICA GERAL 

 

A.   A execução da obra e/ou serviço obedecerá às normas e métodos previstos na 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, considerando-se as indicações 

contidas no projeto de arquitetura e nos projetos complementares, nos detalhes e 

nestas especificações. 
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B. Conforme instruções da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção 

da Administração Regional de Santa Maria, toda e qualquer sugestão da 

CONTRATADA visando modificar o projeto, especificações de materiais, as 

quantidades 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: 

 

1. Composição de custos com as quantidades e preços da proposta da Licitação; 

 

2. Justificativa 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 Coordenadoria Executiva da Administração Regional de Santa Maria. 

 

C. À CONTRATADA, fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de 

modificação, durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas. 

 

D. Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO da Administração 

regional de Santa Maria, reservar-se-á o direito de modificar, mandar refazer, 

substituir 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. 

 

E. Compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer 

serviço necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto da 

licitação, mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificações apresentarem 

dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

 

F. Não caberá à CONTRATADA, alegação de desconhecimento ou omissões em 

orçamento após a assinatura do contrato. 

 

G. A CONTRATADA não poderá sub-empreitar o total das obras e serviços a ela 

adjudicados, salvo quanto aos itens que por sua especialização requeiram o emprego 

de firmas ou profissionais especialmente habilitados. 

 

H. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: 

 

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

 

2. Falta de execução global dos serviços executados; 
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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; 

 

4. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito 

Federal, ou a terceiros;  

 

5. Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 

legislação específica vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados. 

 

I. Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas pelas normas 

da ABNT e por estas especificações. 

 

J. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser 

submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da Coordenação de 

Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de Santa Maria, 

quer através do próprio material, quer através de catálogos técnicos. 

 

K. As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, deverão ser 

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. 

 

III - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 

(Numeração de itens de acordo com Portaria 2.296 de 29/07/97 – MARE) 

 

01.00.000 – SERVIÇO TÉCNICO – PROFISSIONAL 

01.01.000 - ESTUDOS E PROJETOS 

01.02.000 - PROJETO EXECUTIVO 

 

A. Correrá por conta da Contratada a execução dos projetos complementares 

que se fizerem necessários. 

 

B. Deverá ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de cópias 

de todos os projetos e detalhes, bem como estas especificações, à 

disposição da Fiscalização da Administração. 

 

C. Todas as pranchas de detalhes e indicações dos materiais serão obedecidas, 

mesmo quando não referidas nestas especificações. 
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01.03.000 - Projeto de Arquitetura e Elementos de Urbanismo 

 

A Administração fornecerá aos Licitantes as seguintes plantas: 

 

Projeto Executivo de Arquitetura. 

Situação e Locação. 

Corte AA e BB. 

01.04.000 – Despesas Legais 

 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas legais relativas às obras 

e seu funcionamento, tais como, licenças, emolumentos, registros em cartório, impostos 

federais, estaduais e municipais, de responsabilidade civil, contratos e outros referentes à 

legislação. 

 

02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 - CANTEIRO DE OBRAS 

02.01.100 - CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

02.01.101 – Container para escritório com sanitário 

 

A. CASO NECESSÁRIO a contratada deverá instalar um container 

metálico para escritório com sanitário ou barracão de Madeirit. 

 

B. Ao término da obra / serviços serão desmontados e demolidos todos os 

elementos provisórios que foram utilizados como: tapumes e barracão. 

 

C. Serão devidamente removidos da obra, após o seu término, todos os 

materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras de 

materiais, ferramentas e acessórios. 

 

D. A Contratada deverá manter o canteiro de obras totalmente isolado, de 

acordo com as normas do Código de Edificações do Distrito Federal, e 

zelando pela manutenção de condições de higiene e segurança do 

conjunto. 

 

02.01.200 - PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

 

A. A Contratada deverá manter o canteiro de obras totalmente isolado, de 

acordo com as normas do Código de Edificações do Distrito Federal, e 

zelando pela manutenção de condições de higiene e segurança do 

conjunto. 

 

B. Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de 01 (uma) placa de 

identificação da obra, medindo 2,00 x 2,00m afixada em local com total 
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visibilidade, em conformidade com a indicação da Fiscalização: de acordo 

com o CREA/DF e padrão GDF. 

 

02.02.000 – DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

02.02.100 – Remoções 

 

A. Deverão ser demolidos os elementos indicados em projetos e os 

necessários a atender o novo layout proposto. 

 

B. Todos os entulhos existentes no local e aqueles provenientes das 

demolições deverão ser removidos para local apropriado e devidamente 

licenciados por órgão competente. 

 

02.03.000 – TERRAPLENAGEM 

 

A. Será obrigatório o conhecimento prévio do local da obra e será da 

CONTRATADA a total responsabilidade sobre os serviços e despesas 

necessários à execução do movimento de terra, inclusive remoção de 

fossas, sumidouros, redes elétricas, de águas pluviais, telefônica, árvores 

e quaisquer outros elementos que eventualmente venham a ser 

encontrados no local da obra. 

 

B. O trabalho de aterro e reaterro das cavas de fundações, lastros, calçadas, 

serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas de 

0,10m de altura máxima, copiosamente molhada e apiloada, até que tenha 

obtido superfícies planas, perfeitamente adensadas e compactadas 

mecanicamente.  

 

C. A execução do serviço de compactação dos locais de implantação da obra 

deverá ter acompanhamento de firma especializada, com ensaios por 

camada em termos de grau de compactação, densidade aparente e 

umidade. 

 

D. Após a conclusão do referido serviço, a CONTRATANTE deverá 

fornecer à FISCALIZAÇÃO, o Laudo de Compactação fornecido por 

firma especializada. 

 

E. A CONTRATADA deverá verificar a relação existente entre os diversos 

níveis dos pisos internos e externos constantes em projeto, executando 

aterros e/ou cortes no terreno e compactando a área da construção. 

 

F. Deverão ser preparadas e protegidas as árvores ou vegetais porventura 

existentes, desde que não prejudiquem o bom andamento da construção. 
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G. A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, 

roçado, destocamento e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes 

tocos e árvores, pedras, etc. 

 

H. O corte de árvore será feito de acordo com a orientação do 

DPJ/DU/NOVACAP, respeitada a legislação em vigor. 

 

I. Se necessário, deverá ser executado sistema de drenagem por meio de 

valetas, para escoamento das águas da área da obra. 

 

03.00.000 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

03.01.000 – ARQUITETURA 

03.01.500 – REVESTIMENTOS 

03.01.510 – ESTRUTURA METALICA 

03.01.511 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EM CONCRETO. 

 

1 - ESTRUTURA METALICA – ESPECIFICAÇÃO: Finalidade desta 

especificação: Estabelecer as condições mínimas necessárias para fabricação, montagem 

e tratamento superficial da estrutura metálica de cobertura da Escola Classe 100 e outras. 

Especificação do aço a ser utilizado: O aço a ser utilizado na estrutura metálica da 

cobertura será o do tipo A-36. Preparação: As peças cortadas com maçarico deverão ser 

perfeitamente retas, limpas e livre de rebarbas, saliências e reentrâncias. Faces em contato 

como chapas de fixação em lajes ou pilares deverão estar livre de saliências, rebarbas ou 

respingos de solda, além de adequadamente planas de modo a permitir um acoplamento 

satisfatório. 

 A tolerância no posicionamento dos furos deverá ser inferior a 1,6mm. Os furos 

devem ser feitos a máquina conforme indicado em projeto, não sendo aceitos furos a 

maçarico. Soldagem: Toda solda deverá ser executada com o eletrodo 6013 x 3,25mm, 

inclusive soldas temporárias. O mesmo poderá ser substituído apenas por outro tipo de 

eletrodo que tenha resultado superior ao indicado. Todas as soldas de chanfro deverão ter 

penetração total, exceto quando claramente indicado no projeto. Toda solda deverá ser 

executada por soldador experiente.  

A documentação dos soldadores (CTPS, certificados) deverá ser colocada à 

disposição da CONTRATANTE para consultas. As soldas deverão ter dimensões 

constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou falta de material de adição. A 

escória deve ser retirada antes da limpeza para pintura. Identificação: Todas as peças ou 

conjuntos soldados devem ser identificados à punção quando houver a possibilidade de 

troca com outras peças de dimensões semelhantes. A marcação a punção deve ser tal que 

permita a identificação após pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois lados 

opostos da peça. 
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2 . - MONTAGEM DA ESTRUTURA: Preparação: O executante deverá colocar 

na obra durante a montagem, maquinas e ferramentas pertinentes a montagem e demais 

acessórios para montagem, inclusive os relacionados à segurança (cintos de segurança, 

máscaras de solda, capacetes, etc.). Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado 

e devidamente identificado. Soldagem: O executante deve planejar a montagem de modo 

a minimizar as soldas de campo. 3.0 – COBERTURA: A telha a ser utilizada será 

trapezoidal galvanizada pintada dos dois lados. Será fixada conforme as recomendações 

do fabricante, parafusos auto-atarraxantes de aço galvanizado com vedação de borracha 

conforme indicado para o tipo de telha utilizada. Não será admitido qualquer vazamento 

na cobertura. 

3 – TRANSPORTE, RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE 

MATERIAL: É de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de 

todos os materiais, evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material 

enviado à obra deve ser acompanhado do pessoal e equipamento necessário à descarga. 

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra 

intempéries e sujeira. A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva 

responsabilidade do executante, inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos 

pelo CONTRATANTE.  

4 - PROTEÇÃO: Tratamento superficial da estrutura metálica de cobertura: Todas 

as peças de aço estrutural inclusive telhas deverão ser pintadas conforme o seguinte 

procedimento (Pintura esmalte brilhante 2 demãos sobre superfície metálica inclusive 

proteção com zarcão). 

5 - PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE TINTAS: Deve seguir estritamente as 

especificações do fabricante, inclusive no que toca ao intervalo entre demãos, métodos 

de aplicação, etc.;  

6 - RETOQUES: Todo dano observado após a montagem da estrutura deverá ser 

retocado por meio de limpeza manual ao grau St-2, com subsequente aplicação e 

acabamento (onde aplicável), conforme especificado acima. 

ESTACA: Elemento executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, 

sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descida de operário as estacas terão a 

espessura de 30 cm e profundidade de 3 metros.  

BLOCO: Elemento de fundação de concreto, dimensionado de modo que as 

tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto que será de 

60x60x60 armadas com ferro 8mm. Pode ter suas faces verticais, inclinadas ou 

escalonadas e apresentar normalmente em planta seção quadrada ou retangular. 

VIGAS BALDRAMES: As Vigas Baldrame serão de formato retangular, 

moldadas no local (in loco) de 20x30 cm armadas com ferro 8mm, com a função de 

receber cargas da estrutura. O uso das vigas baldrame também proporciona travamento 

entre os blocos de fundação, distribuindo os esforços laterais e restringindo parcialmente 

o giro em sua direção. 

PILARES: Os pilares serão redondos espessura 30 cm e raio de 15cm, armados 

com 6 ferros de 8mm e estribos com ferro 4,2mm a cada 20cm, utilizando concreto 

usinado de 25MPa de fator de resistência e revestidos com ladrilhos 2,5x2,5.  
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Nota 

 

Sempre que não houver especificação em contrário, os serviços compreenderão: 

 Regularização do terreno, com retirada das eventuais camadas de terra 

vegetal, matéria orgânica ou, por qualquer motivo, material impróprio para 

serviços de pavimentação; 

 Compactação e reforço do subleito; 

 Execução de base estabilizada; 

 Execução do leito de areia; 

 Rejuntamento; 

 Construir calçadas contornando os estacionamentos; 

 Plantar grama nos canteiros centrais; 

 Todo e qualquer serviço necessário à perfeita execução da obra, incluindo a 

limpeza final. 

 

1. Serviços Acessórios 

 

Em todos os serviços executados em áreas urbanas, as firmas deverão manter 

permanentemente um mínimo de 5 operários para execução de serviços braçais 

que não possam ser efetuados por máquinas, inclusive serviços acessórios com 

remoção de meios-fios, rebaixamento de caixas de visita, etc. 

 

2. Sinalização 

 

A Contratada deverá providenciar a sinalização de trânsito de acordo com o Código 

Nacional de Transito, necessária à proteção do tráfego durante a execução das obras 

constantes desta norma. Será de inteira responsabilidade Civil e Criminal por 

qualquer ocorrência que por ventura surja decorrente do serviço. 

 

04.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

04.01.000 - LIMPEZA DA OBRA 

 

A. Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as 

peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 

acessórios. 

 

B. 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.  

 

C. Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou 

componentes da edificação. 

 

D. Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos 

de argamassa endurecida das superfícies. 
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E. Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as 

partes e componentes da edificação. 

 

F. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a 

CONTRATADA executará todos os arremates que julgar necessários e os 

que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

 

04.02.000 - Procedimentos Específicos 

 

A. Limpeza com vassouras e espátulas nos cimentados lisos. 

 

B. Limpeza com pano úmido, com água e detergente neutro nos pisos de 

borracha.  

 

C. Lavagem com solução de ácido muriático, na proporção de uma parte de 

ácido para sete de água, seguida de nova lavagem com água e sabão nos 

pisos cerâmicos e pisos industriais monolíticos. 

 

D.  Remoção de excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem 

com água e sabão neutro nos azulejos. 

 

E. Aplicação de lixa d’água fina, úmida, seguida de lavagem com água e 

saponáceo em pó na divisória de mármore. 

 

F. Remoção de respingos de tinta com removedor adequado e palha de aço 

fina, remoção dos excessos de massa com espátulas finas e lavagem com 

água e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com 

álcool nos vidros. 

 

G. Nas ferragens e metais, limpeza das peças cromadas e niqueladas com 

removedor adequado para recuperação do brilho natural, seguida de 

polimento com flanela. Lubrificação adequada das partes móveis das 

ferragens para o seu perfeito acionamento. 

 

H. Remoção de papel ou fita adesiva com água e sabão neutro, sem adição 

de qualquer ácido nos aparelhos sanitários.  

 

I. Remoção do excesso de argamassa ou tinta com palha de aço fina, seguida 

de limpeza com pano úmido nos aparelhos de iluminação.  

 

J. Limpeza de ralos e caixas sifonadas. 

 

K. Após a conclusão das demais limpezas deverá ser removido todo o detrito 

proveniente da construção e da limpeza geral. 
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04.02.100- Arremates 

 

Serão procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, para 

sua entrega em perfeito estado. 

 

03.02.200- ENTULHOS 

 

 Todos os materiais, assim como peças remanescentes e sobras de materiais, 

serão totalmente removidos da obra. 

05.00.00 - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

 

 Caberá à Contratada os encargos relativos a mão-de-obra, administração, materiais de 

consumo, ferramentas, máquinas e equipamentos e transportes referentes à obra. 

 

05.01.200 – ADMINISTRAÇÃO 

05.01.201 - ENGENHEIRO E ARQUITETO 

 

 A administração da obra será exercida por Arquiteto, devidamente credenciado pelo 

CAU ou Engenheiro, devidamente credenciado pelo CREA/DF, mestre de obras e demais 

elementos necessários. 

 

06.00.000- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

06.01.100- ELEMENTOS DE URBANISMO 

 

 Deverão ser executados serviços de recomposição do terreno com o devido tratamento 

das áreas externas, de tal forma que seja recomposta toda a cobertura vegetal que tenha 

sido eventualmente danificada com a obra, nos locais onde não for executado o plantio 

de grama. 

 

 Cuidados deverão ser tomados quanto ao nivelamento final das superfícies a fim de 

proporcionar o escoamento das águas pluviais, a céu aberto. 

 

07.00.000 - ENTREGA DA OBRA 

 

A. A Contratada, antes da comunicação do término da obra, deverá efetuar 

uma vistoria final do prédio acompanhada do Arquiteto e do Oficial 

Executor do contrato; 

B. Serão verificadas todas as partes que constituem o acabamento final das 

obras, bem como as instalações, fazendo as provas de isolamento e queda 

de tensão dos circuitos, conforme determina a NB-3; verificar a existência 

de possíveis vazamentos e a colocação dos aparelhos em si, inclusive 
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instalações mecânicas e seus comandos automáticos; 

 

C. A Administração Regional de Santa Maria somente receberá as obras, 

após a conclusão total dos serviços e a emissão dos certificados de vistoria 

dos serviços públicos (água, esgoto, energia elétrica e combate a 

incêndio), passados pelos órgãos e concessionárias competentes, a vistoria 

final por representantes de ambas as partes, com laudo sem reclamações e 

também com toda a documentação da obra em ordem; 

 

 

D. Quando as obras contratadas ficarem inteiramente concluídas e de perfeito 

acordo com o Contrato, a Contratada solicitará por escrito à Administração 

regional de Santa Maria o recebimento das mesmas; 

 

E. O atendimento da solicitação feita no item anterior será através de uma 

comissão de recebimento da Administração regional de Santa Maria, que 

deverá lavrar um “termo de recebimento provisório”; 

 

F. É vedada a ocupação total ou parcial de qualquer edificação antes da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  

 

G. A responsabilidade pelo cumprimento da diretriz acima é da 

CONTRATADA. 

 

1. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

A. Termo de Recebimento Definitivo será lavrado 60 (sessenta) dias após o 

Recebimento Provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido 

atendidas todas as pendências pela Comissão de Recebimento; 

 

B. A Administração Regional de Santa Maria receberá as obras, após a 

conclusão total dos serviços e a vistoria por representantes de ambas as 

partes, com laudo sem reclamações e também com toda a documentação 

da obra em ordem. 

 

 

 

 

Santa Maria, 05 de Dezembro de 2017. 

 

 

                                    MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA 

                                                    Arquiteta&Urbansta 

                                                      CAU A 33733-1 

                                                    Matrícula 1681242-5 

 

 


