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1. OBJETO  

Este Projeto Básico tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

engenharia civil para Construção de Cobertura em estrutura Metálica, na Quadra Esportiva 

da Escola Classe 116 - QR 116 Conjunto M lote 01 em Santa Maria - DF,  que consiste na 

execução de 488,60M² de cobertura em estrutura metálica com a fundação e estrutura em 

concreto armado. No caderno de especificações e encargos (anexo A), na planilha 

estimativa de custos e quantitativos e planilha de composição de custo unitário (anexo B), 

no Cronograma Físico-Financeiro (anexo C) e nos projetos executivos (anexo D).  

2. LOCAL 

2.1. Escola Classe 116 - QR 116 Conjunto M lote 01 – Santa Maria/DF, RA XIII. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Estudo preliminares e levantamentos. 

Trata-se da realização de estudo da situação atual do local da obra. 

Além disso, objetivam a realização de um plano para execução da obra com a menor 

interferência possível. 

3.2 Fundação e Estrutura. 

Execução da fundação e da estrutura em concreto armado classe de resistência 

25MPa contendo estacas, blocos, vigas baldrames e pilares, conforme caderno de encargos 

e especificações e projeto executivo. 

3.3 Telhado e estrutura metálica. 

O telhado será executado em estrutura metálica em treliças e com telha trapezoidal 

galvanizada conforme caderno de encargos e especificações e projeto básico. 
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4. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

4.1. As características gerais de construção e serviços deverão seguir rigorosamente 

o descrito no Caderno de Especificações e Encargos (anexo A), e no Projeto 

Executivo (anexo D). 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1. Acervo técnico: 

I. Certidão de pessoa jurídica expedida pelo CREA da sede da licitante.  

II. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL - Atestado, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado 

no CREA acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 

emitida pelo CREA, onde fique comprovado que a licitante (pessoa 

jurídica) executou obra de construção com características semelhantes a 

do objeto, que possua as características abaixo, com área mínima 

correspondente a 15% (quinze por cento) da obra objeto desta licitação, ou 

seja, de no mínimo 41,25 m2 em Estrutura Metálica. 

 

 

Item Descrição dos Serviços 

1.  Obra de Execução de Cobertura. Consiste na execução de 275 m² de 

cobertura metálica com telha trapezoidal galvanizada com a fundação em 

estacas, blocos e vigas baldrames e estrutura em pilares circulares em 

concreto armado.  

 

III. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – Atestado (s) 

fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, 

devidamente registrado (s) no CREA acompanhado (s) da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de 

profissional (is) de nível superior legalmente habilitado (s), integrante (s) 

do quadro permanente da licitante, comprovando a sua responsabilidade 

técnica na execução de obra (s) de construção de edificações com as 

seguintes características: 

 

Item Descrição dos Serviços 

1.  Obra de Execução de Cobertura. 

 

a. Será admitida a apresentação de diversos atestados, que, em 

conjunto, comprovem a experiência de profissional (is) do 

quadro permanente da licitante na realização de obras 
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semelhantes à deste item III, desde que contemplem todas as 

características exigidas, mesmo que em obras distintas. Será 

também admitida a apresentação de atestados em nome de mais 

de um profissional do quadro permanente da licitante.  

b. A comprovação da capacidade técnico-profissional poderá ser 

efetuada com a apresentação de um único atestado, desde que a 

obra objeto do atestado contemple todas as características 

exigidas neste edital. 

c. O(s) profissional(is) apresentado(s) deverá(ão) ser o(s) 

Responsável(eis) Técnico(s) pela execução da obra, admitindo-se 

a substituição do(s) R.T. por profissional(ais) de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA. 

d. Os atestados exigidos no subitem anterior referem-se à 

responsabilidade técnica pelo desempenho da atividade de 

execução de obra, referente a edificações, cuja competência é 

atribuída ao Arquiteto, Engenheiro Arquiteto, Engenheiro Civil 

ou Engenheiro de Fortificação e Construção, conforme artigos 

1º, 2º e 7º da Resolução CONFEA no 218, de 29/06/1973, do 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

IV. Certidão de registro de pessoa física no CREA, em nome de cada 

profissional detentor de atestado apresentado em atendimento ao(s) 

item(s) acima, com validade na data de recebimento dos documentos de 

habilitação e classificação, emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio 

do profissional. 

a. Esta certidão será dispensada caso o nome do profissional conste 

como responsável técnico na certidão de registro de pessoa 

jurídica da licitante. 

b. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica de 

obras/serviços de Supervisão/Fiscalização. 

V. Declaração de que a licitante visitou, através de um de seus Responsáveis 

Técnicos, o local dos serviços objeto desta licitação na forma do modelo 

(A) de Declaração de Visita. 

VI. Declaração de responsabilidade técnica de acordo com o modelo e nos 

termos deste Edital, na qual deverá constar a qualificação dos 

responsáveis técnicos indicados para a execução das obras em licitação, 

assinada por todos os indicados e pelo representante legal da licitante. 

a. O(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) fazer 

parte do quadro permanente da Empresa (funcionários ou 

sócios), comprovada essa condição por meio de cópia 

autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

nesse caso, deverá ser acompanhada de extrato do INSS no qual 

conste esse vínculo, ou pelo Contrato Social da Empresa, CRC 

da NOVACAP ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para o 
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sócio ou proprietário, ou ainda possuir contrato(s) de prestação 

de serviço entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa 

licitante, firmado(s), conforme legislação civil, há, no mínimo, 

03 (três) meses antes da data de recebimento da documentação, 

comprovado pela data do reconhecimento de firma realizado em 

cartório público. 

b. É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como 

responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato 

este que inabilitará todas as envolvidas. 

 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. São obrigações da contrata as decorrentes do cumprimento de normas legais, 

técnicas e regulamentares; 

6.2. Fornecer o Cronograma Físico-Financeiro detalhado e definitivo até o 10º dia útil 

após o recebimento da Ordem de Serviço; 

6.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo; 

6.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 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 utilização dos 

materiais empregados; 

6.5. Manter, durante toda a duração da obra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.6. Comprovar vínculo empregatício com os empregados utilizados na execução dos 

serviços; 

6.7. 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;  

6.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execução e 
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legalização da obra e por todas as demais despesas resultantes da execução dos 

serviços; 

6.9. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados 

em decorrência da execução dos serviços; 

6.10. Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e 

suficientes à execução do objeto no prazo máximo estipulado, observando sempre 

as normas técnicas ABNT vigentes; 

6.11. Reparar, ou quando isto 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; 

6.12. 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; 

6.13. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA antes 

do início da execução dos serviços, bem como sua baixa ao término da obra, na 

forma prevista na legislação vigente.  

6.14. 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); 

6.15. 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; 

6.16. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por 

recomendação da fiscalização, cause embaraço a boa execução dos serviços; 

6.17. Retirar do local da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção 

feita pela fiscalização, substituindo-o em 24 horas; 
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6.18. 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. 

6.19. Colocar todas as placas indicativas exigidas pelos órgãos competentes, em no 

máximo 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço; 

6.20. Providenciar a instalação de medidores de água e energia, conforme padrão da 

concessionária pública, para separar o seu consumo do consumo da 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, caso não exista ainda; 

6.21. Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela Contratante; 

6.22. Fornecer todos os documentos pertinentes à execução dos serviços solicitados 

pela contratante ou seus fiscais; 

6.23. Qualquer divergência entre este Projeto Básico e o Projeto Executivo deverá ser 

comunicada de imediato e por escrito, a qual será dirimida pela 

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO da 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA com parecer técnico e 

decisão final sobre o assunto; 

6.24. 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; 

6.25. A contratada deverá fornecer projeto de ASBUILT – caso não seja executado em 

consonância com o Projeto Executivo; 

6.26. A limpeza será diária, impedindo que as pessoas sejam afetadas ou os 

equipamentos possam ser danificados, garantindo o funcionamento normal nas 

edificações próximas à obra. 

6.27. A limpeza será feita de modo a não danificar outras áreas ou partes delas ou 

componentes das edificações próximas. 

6.28. Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição 

de instalações provisórias utilizadas na obra. 
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6.29. Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 

como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e 

acessórios. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 

7.1. Materiais, Ferramentas e Equipamentos. 

7.1.1. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela 

Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU 

de 06.07.78 (suplemento), principalmente concernente a obrigação do uso 

de EPI. 

7.1.2. Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger 

as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais 

sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de 

mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

7.1.3. As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão fornecidos pela 

Contratada, de acordo com o plano de construção apresentado em projeto, 

observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de 

Especificações Técnicas. 

7.1.4. Os equipamentos que a Contratada levar para as obras, ou as instalações 

por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só 

serão executadas e retiradas com autorização formal da Fiscalização e/ou 

Executor da Obra. 

7.1.5. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, 

comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as 

especificações técnicas e demais documentos associados. E seu 

recebimento estará sujeito a aprovação da Fiscalização e/ou Executor da 

Obra. Quaisquer alterações dos mesmos, sem anuência da 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA RA XIII – 
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COLIC e Autores dos Projetos estarão sujeitas, alem das penalidades 

previstas em lei, a recusa do material e sua conseqüente substituição. 

7.1.6. Se julgar necessário, a Fiscalização e/ou Executor da Obra poderá solicitar 

a Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de 

origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.  

7.1.7. A Contratada submeterá à aprovação antecipada da Fiscalização e/ou 

Executor da Obra amostras dos materiais a serem empregados, antes de 

sua aquisição final pela Contratada e sempre que solicitado cada lote ou 

partida de material será confrontado com a respectiva amostra, 

previamente aprovada pela Fiscalização e/ou Executor da Obra. 

7.1.8. Depois de autenticadas pela Fiscalização e/ou Executor da Obra e pela 

contratada, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final 

dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua 

perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

7.1.9. Os materiais que não atenderem às especificações deverão ser substituídos 

e não serão estocados no local das obras. 

7.2.  Equipamentos de Proteção Individual 

7.2.1. Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao 

disposto na Norma NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho: 

7.2.1.1. Equipamentos para proteção da cabeça 

7.2.1.1.1. Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de 

lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos 

contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a 

cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a 

equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de 

capacete especial. 

7.2.1.1.2. Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão 

por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como 

por radiações nocivas. 
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7.2.1.1.3. Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam 

causar ferimentos nos olhos. 

7.2.1.1.4. Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que 

possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da 

ação de radiações. 

7.2.1.1.5. Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que 

possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da 

ação de líquidos agressivos. 

7.2.1.2. Equipamentos para proteção auditiva 

7.2.1.2.1. Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em 

que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15. 

7.2.1.3. Equipamentos para proteção das mãos e braços 

7.2.1.3.1. Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja 

possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, 

materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, 

materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme 

o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, 

ou de neopreme. 

7.2.1.4. Equipamentos para proteção dos pés e pernas 

7.2.1.4.1. Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em 

locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na 

presença de substâncias tóxicas. 

7.2.1.4.2. Calçados de couro: para trabalhos em locais que apresentem 

riscos de lesão do pé. 

7.2.1.4.3. Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de 

nível. 

7.2.1.4.4. Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 
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7.2.1.5. Equipamentos para proteção respiratória 

7.2.1.5.1. Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem 

produção de poeira. 

7.2.1.5.2. Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por 

abrasão, através de jato de areia. 

7.2.1.5.3. Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que 

ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes 

atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde. 

8. PRAZOS 

8.1. O prazo total para execução dos serviços será de 30 dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

9. DO VALOR  

O valor estimado para a execução dos serviços elencados é de R$ 137.976,94 conforme 

planilha orçamentária (anexo B). 

 

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. Os preços propostos serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, 

tomando-se como data base a data limite para apresentação da proposta e de 

acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 10.192/2001, pela Coluna 35 da FGV na 

periodicidade em vigor, através da seguinte formula: 

R = V x (I1 – I0)/I0 

Onde: 

R = Valor do reajustamento 

V = Valor sujeito ao reajustamento 

Il = Col 35 da FGV – Edificações – correspondente ao 12º mês posterior à 

data de apresentação da proposta. 

I0 = Col 35 da FGV – Edificações – correspondente ao mês de apresentação 

da proposta. 
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10.2. Não haverá reajustamento caso a prorrogação do prazo da obra tenha sido 

causado pela Contratada. 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão realizados em parcelas pela ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SANTA MARIA, de acordo com as Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a 

apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30(trinta) dias de sua apresentação, 

devidamente atestada pelo Executor do Contrato, por serviços executados de 

acordo com o cronograma físico-financeiro definitivo aprovado, sendo esse o 

documento no qual constará o desembolso máximo por período. 

11.1.1. A contratada deverá solicitar o faturamento através do Diário de Obra e 

somente após a medição e autorização da Fiscalização poderá emitir a 

fatura ou nota fiscal. 

11.1.2. O faturamento terá como base o Boletim de Medição detalhado expedido 

pela contratada, devidamente atestado pela fiscalização. 

11.1.3. As medições para o preenchimento do citado Boletim serão realizadas 

apenas uma vez por mês conforme cronograma de desembolso constante 

do cronograma físico-financeiro definitivo. 

11.1.4. O faturamento de valor maior que o previsto para o desembolso mensal 

deverá conter relatório técnico da contratada com a devida justificativa, 

que deverá ser aprovado pelo executor do contrato, após parecer técnico 

da fiscalização da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA 

MARIA. 

11.2. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária - OB. 

11.2.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 

preenchimento, serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

11.3. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição 

deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

11.4. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 

prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

11.5. Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá 

apresentar à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA: 

a) o recolhimento dos encargos junto à Previdência Social (GRPS), constando o 

número do contrato e endereço da obra; 

b) o recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço com respectiva relação de empregados (GRE); 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
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d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União. Neste caso, será aceita a certidão positiva com efeito 

negativo. 

e) Relação das empresas subcontratadas, acompanhada da relação dos 

funcionários que efetivamente foram utilizados na obra, bem como, cópia das 

guias de pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

11.5.1. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à 

apresentação da seguinte documentação, além daquela prevista no item 

10.5 deste Projeto Básico: 

a) Matrícula da obra ou serviço no INSS e Matricula CEI; 

b) Relação de empregados – RE; 

c) Guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários; 

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

serviço. 

e) Cópia do Cronograma Físico-financeiro Definitivo em que conste o 

recebimento do mesmo pelo executor e sua aprovação pela Seção de 

Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Projetos. 

11.6. A liberação da fatura de cada etapa do cronograma físico-financeiro, só será 

feita após análise e aprovação da medição relativa à fatura por equipe técnica da 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA. 

11.7. Para o pagamento da última Nota Fiscal/Fatura (última etapa da obra), estará 

condicionada a apresentação da guia de quitação das taxas de energia elétrica e 

água, quando for o caso, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra e da 

Carta de Habite-se emitida pela administração pública. 

11.8. A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA não autorizará 

nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada à multa que 

porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. 

Nestas hipóteses efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor 

correspondente à multa e ou dano apurado. 

11.9. Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c”, da Lei nº 8.666/93, o 

critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 

do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, 

será o INPC. 
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12. DA GARANTIA CONTRATUAL 

12.1. A garantia do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do seu valor e 

poderá ser prestada sob as seguintes modalidades: 

12.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem 

sido emitidos 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; 

12.1.2. Seguro-garantia; 

12.1.3. Fiança bancária. 

12.2. A garantia a que se refere o item anterior deverá ser efetivamente 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 item 13 deste instrumento. 

13. LEGISLAÇÃO  

13.1. A Contratada cumprirá na íntegra o disposto no Decreto Nº 92.100 de 10 de 

dezembro de 1985 e Portaria Nº 2.296 de 23 de julho de 1997. 

13.2. A Contratada deverá atender às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, RDC – 50/02 e ao Código de Edificações do Distrito Federal e 

demais normas pertinentes. 

13.3. Quanto à pavimentação, a Contratada deverá seguir as normas do DNER 

referentes a este serviço. 
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14. DAS PENALIDADES 

14.1. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à 

multa de mora, nos termos fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alterações 

posteriores. 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei 

8.666/93 e no Decreto Distrital 26.851/2006. 

14.3. As multas tratadas nesse Capítulo serão descontadas da garantia, 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. 

 

15. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

15.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

15.1.1. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

15.1.2. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.  O prazo 

a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos 

no edital.  

15.2. O Recebimento Definitivo da obra fica condicionado à apresentação do 

ASBUILT, quando for o caso. 

15.3. O não cumprimento dos prazos estabelecidos sujeita a firma vencedora às 

penalidades previstas na legislação pertinente; 
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15.4. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido 

está conforme o Contrato, ficando a Contratada quitada dos encargos contratuais, 

porém, permanecendo sua responsabilidade pela solidez e segurança dos serviços 

executados nos termos da legislação Civil, Profissional e Penal aplicáveis, porem, 

não sendo motivo para diminuição da responsabilidade da Contratada. 

15.5. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados 

por comissão indicada pela contratante. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. A execução da obra será realizada de maneira contínua, conforme Cronograma 

Físico-financeiro (anexo C). 

16.2. O prazo de garantia da obra será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, ficando a 

Contratada responsável pela recuperação ou reconstrução daquilo que for 

necessário para a perfeita adequação da obra com o objeto deste projeto básico. 

16.2.1. Após a solicitação formal pela Contratante, a Contratada deverá cumprir 

os seguintes prazos para o atendimento em garantia: 

16.2.1.1. Em no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis, deverá vistoriar 

a obra para confirmar ou não a necessidade da execução de serviços de 

recuperação ou reconstrução de parte ou de toda a obra. 

16.2.1.2. Após a vistoria, deverá apresentar em no máximo 48 (quarenta 

e oito) horas úteis um relatório sobre a solicitação de garantia. Caso seja 

necessário prazo maior por necessidade de laudo técnico, a Contratada deverá 

solicitar por escrito. 

16.2.1.3. As divergências entre a solicitação de garantia e o 

posicionamento da Contratada deverá ser encaminhada à ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SANTA MARIA RA XIII para análise técnica e emissão de 

parecer final. 
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16.2.1.4. Em se confirmando a necessidade de reparo ou reconstrução, a 

Contratada deverá iniciar em no máximo 15 (quinze) dias úteis após a solicitação 

de garantia. 

16.3. As licitantes deverão visitar e vistoriar o local da obra em data a ser agendada 

junto à COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, no horário de 14h00 

às 18h00, nos dias úteis, pelo telefone 3392-8400. Será obrigatória a presença de 

servidor da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA durante a 

vistoria, que assinará o Termo de Visita juntamente com o responsável técnico da 

licitante. 

16.4. A VISITA/VISTORIA DEVERÁ OCORRER, NO MÁXIMO, ATÉ 01 (UM) 

DIA ÚTIL ANTES DA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. 

16.5. Deverão ser selecionados profissionais especializados para a execução dos 

serviços com vistas ao nível de qualidade desejado. 

16.6. O Projeto Executivo será fornecido pela ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 

SANTA MARIA. Caso ainda seja necessário outro projeto, este será de inteira 

responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Corporação. 

16.7. Serão encargos da Contratada todas as despesas necessárias à conclusão dos 

serviços, bem como o pagamento de qualquer taxa ou emolumento. 

 

Brasília-DF, 05 de Dezembro de 2017. 

 

 

                                        MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA 

Arquiteta&Urbanista 

Autora do projeto 

Matrícula 1681242-5 
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COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO /RAXIII 

 

 

REVISADO 

 

Encaminhe-se ao Gabinete do Administrador/RAIII, visando o cumprimento do 

disposto no Art. 7º, inciso I, parágrafo 2º, Item da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

 

MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA 

Coordenador de Licenciamento Obras e Manutenção  

Mat. 1681242-5 
 

 

 

 

DE ACORDO 

Aprovo o presente Projeto Básico, com amparo no Art. 7º inciso I, parágrafo 2º 

item I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

HUGO GUTEMBERG 

Administrador Regional de Santa Maria  

RA XIII 

  

 


