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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 

TIPO: Menor Preço 

 
 

PROCESSO-SEI Nº: 00143-00001379/2019-13 

INTERESSADO: Administração Regional de Santa Maria 

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para 

execução obra - urbanização de área com a execução de 

estacionamento com bloco intertravado e calçada com 

acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região 

administrativa de Santa Maria/DF. 

 

Leia atentamente todos os itens do Edital. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREÂMBULO 

 

A Administração Regional de Santa Maria – RA-XIII, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pelo senhor Administrador Regional, em 

conformidade com a Ordem de Serviço nº 56, de 07 de maio de 2019, publicada no 

Diário Oficial nº 87, de 10 de maio de 2019, alterada pela Ordem de Serviço nº 151, 

de 22 de outubro de 2019, publicada no DODF nº 206, de 29 de outubro de 2019, 
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TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará no DIA 13 de 

dezembro, às 10:00 horas, no  Auditório Principal do Edifício Sede, localizado na QC 

01, licitação sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019, TIPO MENOR 

PREÇO, pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

processada nos termos e condições fixados neste Edital e seus Anexos, inclusive no 

tocante às Condições Gerais de Licitação e Contratação regidas pela Lei nº 8.666/93, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Lei nº 9.648/98 e Lei nº 9.854/99 

naquilo que não conflitar com as citadas Leis Federais, CONSIDERANDO, ainda, 

como nele transcritas as condições previstas no Decreto nº 26.851/2006 

(Penalidades); Decreto nº 32.751/2011 (Vedação ao Nepotismo); Resolução 

1025/2009 – CONFEA; e a Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da 

Microempresa). 

 
I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação no regime de empreitada 

por preço global de execução obra de urbanização de área pública, com a construção 

de estacionamentos com bloco intertravado, calçadas com acessibilidade em dois 

endereços, na QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria, conforme 

detalhamento constante do Projeto Básico, Planilha Estimativa de Custos, anexos e 

discriminação a seguir: 

1.1.1. ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO de obra de 

urbanização de área pública, com a construção de estacionamentos com 

bloco intertravado, calçadas com acessibilidade em dois endereços, na QR 

100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF, no valor 

estimado de R$ 353.169,65 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e 

sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), com exigência de 

Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde 

conste estar a licitante capacitada tecnicamente a executar obras ou 
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serviços de engenharia: 

Grupo 3, subgrupo 3.1 Terraplenagem - Categorias D ou E. 

Grupo 3, subgrupo 3.2 Pavimentação Asfáltica - Categorias 
D ou E. 
 

Grupo 3, subgrupo 3.3 Sinalização Viária - Categorias D ou 
E. 
 

Grupo 3, subgrupo 3.4 Meios-fios e passeios - Categorias 
D ou E. 
 

Grupo 3, subgrupo 3.7 Águas Pluviais - Categorias D ou E. 
 

Grupo 3, subgrupo 3.5 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE 

CONCRETO INTERTRAVADOS - Categorias D ou E 

1.1.2.  As especificações estão contidas nos anexos do presente Edital. 

1.2. As despesas decorrentes da contratação desta Tomada de Preço correrão à 

conta dos recursos orçamentários provenientes da Administração Regional de Santa 

Maria, conforme descrito à seguir: 

A – Unidade Orçamentária: 09115 – Administração Regional de Santa 
Maria; 

B – Programa de Trabalho: 15.451.6210.1110.0258 - Execução de 
Obras de Urbanização na Reg. Adm. de Sta. Maria; 

C -  Natureza da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; 

D - Fonte de Recursos: 100  

 
 

 
II – DOS LICITANTES 

2.1. – A participação nesta Licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas 

Licitantes, dos termos, cláusulas, condições e anexos do Edital, que passarão a 

integrar o contrato como se transcrito, com lastro na legislação referida no preambulo 

da licitação, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das 
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normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de 

seu desconhecimentos em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do 

contrato, inclusive a aceitação expressa das exigências nele estabelecidas. 

2.2. – Somente poderão participar da licitação interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

2.3. – Não poderão participar da licitação, nem do contrato dela decorrente: 

a) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para 

licitar ou contratar com a Administração Pública ou suspensas do direito de 

licitar e contratar no âmbito da Administração do Distrito Federal, nos 

termos do Decreto nº 26.851/2006. 

b) Empresa concordatária ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação, ou em processo de recuperação 

judicial ou extrajudicial. 

2.4. – Não poderão participar da licitação, direta ou indiretamente, as pessoas 

indicadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: “Art. 9o  Não poderá 

participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou 

executivo, pessoa física ou jurídica; II - empresa, isoladamente ou em consórcio, 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. § 1o  É permitida a participação do autor do projeto ou da 

empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na 

execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. § 2o  O 
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disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que 

inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço 

previamente fixado pela Administração. § 3o  Considera-se participação indireta, para 

fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 

ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 

incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. § 4o  O 

disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.” 

Ademais, deve-se observar as vedações expostas no Decreto nº 32.751/2011 e 

Decreto nº 36.520/2015 (Anexo VII). 

 

2.4.1. – A vedação exposta no inciso III do artigo 9º da Lei nº 8.666/93, 

refere-se aos servidores de qualquer administração regional, assim como 

aos servidores de qualquer órgão que esta Administração se encontra 

subordinada. Ademais, nos termos do Decreto nº 36.520/2015, o servidor 

público de qualquer categoria, natureza ou condição, por si ou sob 

representação, não poderá participar de licitações sou firmar contratos com 

o órgão ou entidade contratante responsável pela licitação ao qual se 

vincula, observado o disposto em regulamento específico. 

 

2.4.2. - Consoante prescreve o Decreto Distrital nº. 32.751/2011, alterado 

pelo Decreto 37.843/2016, pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, 

proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou 

parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

segundo grau de: a) agente público com cargo em comissão ou função de 

confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da 

seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en9dade da administração 

pública distrital; ou b) agente público cuja posição no órgão ou en9dade da 

administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da 

unidade responsável pela realização da seleção ou licitação.  
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2.4.3. - A vedação se aplica aos contratos per9nentes a obras, serviços e 

aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às parcerias com 

organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajuste 

congêneres.  

 

2.4.4. - Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em 

linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 

grau, inclusive.  

 

2.4.5. -  As vedações deste item estendem-se às relações homoafetivas. 

 

2.4.6. - Considerando o art. 97 da Lei nº 8.666/93, será realizada prévia 

pesquisa junto aos Portais na Internet de Governos (STC/GDF e 

CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de Impropriedade 

Administrava) para aferir se existe algum registro impeditivo ao direito de 

participar de licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública. 

 

2.5. – NÃO PODERÃO participar da presente licitação consórcio de empresas, 

vedada a inclusão de exigências que furtem o caráter competitivo do certame, 

comprovação de qualificação técnico-operacional com a dimensão e complexidade do 

objeto executado. 

 

2.6. – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas do ramo de 

atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma 

indicada neste edital: 

a) Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto nº 3.722, de 

09 de janeiro de 2001, publicado no DOU, de 10 de janeiro de 2001 e art. 

4º do Decreto Distrital nº 23.546/2003 ou que estejam devidamente 

cadastradas na NOVACAP, conforme o art. 22, parágrafo 2º, da Lei nº 
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8.666/93, em ambas situações, até o terceiro dia anterior à data de 

apresentação das propostas, ou; 

 

b) Que não estejam cadastradas no SICAF ou na NOVACAP, ou que 

estiverem com seus respectivos cadastros vencidos desde que atendidas 

Às exigências do Capítulo III (Da Habilitação) deste Edital. 

 

 

III - DA HABILITAÇÃO 

3. – Para a habilitação na presente licitação exigir-se-á dos licitantes, 

exclusivamente, documentação relativa à: 

I – Habilitação Jurídica; 

II – Qualificação técnica; 

III – Qualificação econômico-financeira; 

IV – Regularidade fiscal e trabalhista; 

V – O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

 

3.1. – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

3.1.1. – A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

 

a) Cópia da Cédula de identidade; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Cópia autenticada do Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

e) 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 atividade assim o 

exigir; 
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f) A comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será por meio 

da apresentação do Registro de Empresas Mercantis (contrato social) ou do 

Registro Civil de Pessoas Jurídica, CNPJ, original (Internet) ou cópia 

autenticada. (art. 3º da Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da 

Microempresa). 

 

3.1.1.1. – No caso de participação de consórcio de empresas, a aceitação é ato 

discricionário do Administrador Regional, sendo que deverá haver justificativa técnica 

acerca da aceitabilidade ou não. Em havendo aceitação, observar-se-á as seguintes 

normas: 

 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados; 

b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 

condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

c) Apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93 

por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeitos de qualificação 

técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de 

qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 

consorciado na proporção de sua respectiva participação, podendo ou não a 

Administração estabelecer, para o consócio um acréscimo de até 30% (trinta 

por cento) dos valores exigidos para licitante individual inexigível este 

acréscimo para os consórcios compostos, em sua tonalidade, por micro e 

pequenas empresas assim definidas em lei; 

d) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

e) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio 

(tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

3.1.2. - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste 

artigo. 
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3.1.3. – O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 

contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso I. 

3.2. – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

3.2.1. – A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, consistirá em:  

 

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual, (substituíveis pelo CRC-

NOVACAP). 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e À 

Dívida Ativa da União; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Distrito Federal, na forma da 

lei (Dívida Ativa e Quitação de Tributos ou Certidão Negativa de Débitos para 

com o Distrito Federal), em plena validade, inclusive para os licitantes 

sediados em outros estados, os quais deverão apresentar também, 

comprovação de regularidade fiscal do Estado de origem; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instruídos por lei, 

compreendendo: 

I – Certidão Negativa de Débitos – CDN pelo INSS ou instrumento 

equivalente, em plena validade; e 

II – Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela CEF ou 

instrumento equivalente, em plena validade emitido pela Caixa 

Econômica Federal. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – incluída pela Lei nº 

12.440/2011. 

3.2.2. A apresentação do CRC-NOVACAP não substitui as certidões previstas nas 

alíneas “b”, “c”, “d” e subitens e a alínea “e”. 

 

3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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3.3.1. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

a)  Comprovação de que a licitante possuir profissionais de nível superior, com 

capacidade técnica para execução dos serviços, (Engenheiro Civil/Engenheiro 

Agrônomo e outros), devidamente reconhecimentos pelo CREA/CAU, 

detentores de ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA ou certidões 

especificadas na alínea seguinte, profissionais estes, que deverão ser os 

Responsáveis Técnicos do Serviço. A devida identificação dos referidos 

profissionais deverão ser comprovadas quando da celebração do Contrato. 

b)  A comprovação do vínculo do profissional detentor do acervo técnico com a 

licitante, a ser exigida na ocasião da assinatura do Contrato, deverá ser feita 

da seguinte forma: 

I – Sócio – cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, 

devidamente registrado no órgão competente; 

II – Diretor – Cópia autenticada do contrato social, em se tratando de firma 

individual, ou limitada ou comporia de ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

III – Empregado – cópia autenticada da ficha ou livro de registro de 

empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira 

de Trabalho e Providência Social. 

IV – Autônomo prestador de serviço – cópia autenticada do contrato de 

prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 

(Substituíveis pelo CRC_NOVACAP e Certidão do CREA/CAU onde 

conste o nome do profissional e da empresa). 

c) A comprovação de capacidade técnico-profissional, referida na alínea “a” será 

feita por meio de apresentação de ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

de cada profissional exigido e/ou certidões, devidamente registradas no 

CREA/CAU que comprovem a execução dos serviços em favor de pessoas 

jurídicas de direito público ou provado de obras de construção e/ou reforma, 

similares às descritas no Projeto Básico, limitada esta comprovação às 

parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, no percentual 

máximo de 40% dos quantitativos a serem executados (TCU – Acórdão nº 

1480/2012- Plenário), do valor global de cada lote (TCU, Acórdão nº 

1480/2012- Plenário, a seguir discriminadas: 
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Comprovação de execução de, no mínimo, 40% (quarenta por 

cento), dos quantitativos descritos no Projeto Básico, que tratem 

de serviços de: Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, 

Sinalização Viária, Meios-fios e passeios, Águas Pluviais e Bloco 

Intertravado, ou apresentação de CRC/NOVACAP Grupo 3, 

subgrupo 3.1 Terraplenagem - Categorias D ou E. Grupo 3, 

subgrupo 3.2 Pavimentação Asfáltica - Categorias D ou E. Grupo 

3, subgrupo 3.3 Sinalização Viária - Categorias D ou E. Grupo 3, 

subgrupo 3.4 Meios-fios e passeios - Categorias D ou E. Grupo 

3, subgrupo 3.7 Águas Pluviais - Categorias D ou E. Grupo 3, 

subgrupo 3.5 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 

INTERTRAVADOS - Categorias D ou E. 

 

d)  Deverão constar, preferencialmente, dos atestados de capacidade técnica ou 

das certidões expedidas 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 dos responsáveis técnicos, 

seus títulos profissionais e número de registro no CREA/CAU; especificações 

técnicas dos serviços e os quantitativos executados, conforme padrões no 

projeto básico e no caderno de especificações técnicas dos serviços e os 

quantitativos executados. As informações expostas no Atestado ou Certidão 

mencionadas referir-se-ão às parcelas de maior relevância e valor significativo 

do objeto da presente licitação; 

e) Os documentos exigidos na aliena “b” poderão ser substituídos por Certidão de 

Registro do CREA/CAU, no qual conste a qualificação do profissional detentor 

do acervo técnico ou pelo CRC da NOVACAO, nos grupos e subgrupos 

indicados na aliena “c”, desde que atenda todas as exigências do edital, 

segundo artigo 32, §2º e §3º, da Lei nº 8.666/93. 

f) As certidões do Acervo Técnico emitidas pelo CREA deverão constar os dados 

do responsável técnico. 

3.3.2. Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da 

capacidade técnico-profissional de que trata o item 3.3.1. alínea “a” deverá participar 

diretamente da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

administração. 



12 

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.4.1. A averiguação da situação econômico-financeira da Licitante será procedida 

mediante a apresentação da seguinte documentação: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação 

ocorrida no período, do INPC ou de outro indicador que venha substituí-lo. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

I - Publicados em Diário Oficial; ou  

II - Publicados em Jornal; ou 

III - Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante; ou 

IV - Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento. 

b) Das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do 

Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante. 

c) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial, com validade de 90 dias. 

3.4.2. Comprovar a obtenção de valores atendendo aos limites determinados, 
para os seguintes índices: 
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a) ILG = AC + RLP > 1,00 
              PC + PNC 

 
b) ILC  = AC > 1,00  
             PC 
 

c) GE = _PC + PNC < 1,00  
                 PL 

 
Onde: 

a) ILG = Índice de Liquidez Geral 

b) ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c) GE = Grau de Endividamento 

d) AC = Ativo Circulante 

e) RLP = Realizável a Longo Prazo 

f) PC = Passivo Circulante 

g) PNC = Passivo Não Circulante 

h) PL = Patrimônio Líquido 

 

I - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço; 

II - Mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao 

balanço patrimonial, a RA-XIII procederá aos pertinentes 

cálculos; 

III - Se necessária a atualização do balanço e do capital social, 

deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em 

apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

IV – Caso os resultados sejam menores que o mínimo supra 

estabelecidos, é facultado à licitante a comprovação do capital 

social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

global estimado para contratação. 



14 

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

3.5. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

3.5.1. O CRC da NOVACAP, nos Grupo 3, subgrupo 3.1 Terraplenagem - 

Categorias D ou E. Grupo 3, subgrupo 3.2 Pavimentação Asfáltica - Categorias 

D ou E. Grupo 3, subgrupo 3.3 Sinalização Viária - Categorias D ou E. Grupo 3, 

subgrupo 3.4 Meios-fios e passeios - Categorias D ou E. Grupo 3, subgrupo 3.7 

Águas Pluviais - Categorias D ou E. Grupo 3, subgrupo 3.5 PAVIMENTAÇÃO 

EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - Categorias D ou E, 

substitui os documentos necessários à habilitação jurídica previstas nos itens 

3.1.1 (exceto alienas A e C), 3.2.1 alínea “a” e 3.3 (e subitens) (exceto alínea 

“c” do item 3.3.1) deste Capitulo, sendo ainda obrigatórios: 

a) O cumprimento dos requisitos de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA, item 3.4; 

b) Declaração de Inexistência de fato impeditivo posterior à emissão de 

Certificado de Registro Cadastral – CRC e o compromisso de 

comunicar eventual superveniência de fato desta natureza (anexo IV, 

modelo B). 

3.6. PROCURAÇÕES  

3.6.1. As procurações poderão ser apresentadas da seguinte forma: 

procuração pública ou particular, passada pelo licitante, assinada por que de 

direito, outorgando ao seu representante poderes para tomar as decisões que 

julgar necessárias, durante a licitação sendo necessário o reconhecimento de 

firma em Cartório, no caso de procuração particular, juntamente com a 

comprovação da condição do outorgante.  

3.6.2. A falta de procuração não inabilita o licitante, mas seu representante fica 

impedido de se manifestar no certame, em nome do representado, até a 

obtenção desse documento. 
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3.7. OUTROS DOCUMENTOS 

3.7.1. O licitante deve prestar ainda as seguintes declarações: 

a) Declaração de visita ao local dos serviços objeto desta Tomada de 

Preços, emitida e assinada pelo próprio licitante ou por preposto 

devidamente designado (conforme Anexo IV – modelo A). Tal 

declaração poderá ser suprida por documento formal assinado pelo 

responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos assumidos total responsabilidade por esse fato e informado 

que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem avenças técnicas ou financeiras com órgão contratante; 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação do licitante e 

compromisso de comunicar eventual superveniência de fato dessa 

natureza posterior a sua habilitação (conforme Anexo IV – modelo B); 

c) Declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem 

menor de 16 anos em qualquer trabalho, nos termos do art. 27, I, da 

Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal (conforme anexo IV – modelo C); 

d) Declaração de VEDAÇÃO AO NEPOTISMO, que a empresa licitante 

não possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção 

que seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva 

projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito 

Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 

confiança nos termos do Decreto Distrital nº 32.751/2011 (conforme 

Anexo IV – modelo D). 

3.7.2. A não apresentação de qualquer dos documentos solicitador neste 
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Capítulo será motivo de inabilitação do licitante, impedindo-o de participar da 

fase subsequente desta licitação. 

3.7.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeitos de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

apresente alguma restrição (Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 – 

Estatuto da Microempresa). 

 

IV – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 

4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e local 

previstos neste Edital, pela Comissão Permanente de Licitação da RA-XIII, devendo 

os trabalhos obedecerem à seguinte ordem: 

a) Na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo 

Presidente da Comissão, os envelopes devidamente fechados, os 

quais serão numerados de acordo com a ordem de entrega; 

b) Concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e 

PROPOSTA, nenhum outro documento será recebido; 

c) Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão Permanente de Licitação; 

d) A falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos 

documentos exigidos para habilitação, implicará na imediata 

inabilitação; 

e) Em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-á devolvido o respectivo 

envelope da proposta de preços, fechado, mediante recibo, contendo 

o motivo da exclusão, desde que não tenha havido recurso ou após 

sua denegação; 
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f) Na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS 

permanecerão fechados em poder da Comissão, após rubricados 

pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes; 

g) Os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, 

serão abertos e seus conteúdos lidos em voz alta, na mesma sessão, 

ou em outra na hipótese de recurso, convocada para tal fim; 

h) Os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos 

membros da Comissão e pelos representantes das licitantes 

presentes. 

4.2. - Será inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste Edital. 

 

V – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

5.1. Abertos os envelopes de “Documentação”, a Comissão de Licitação 

poderá apreciar a proposta de cada licitante, individualmente, podendo na 

mesma reunião divulgar o nome das firmas habilitadas e das inabilitadas, 

devendo as últimas, serem devolvidos os envelopes de “proposta de preço” 

devidamente fechados, quando não tenha havido recurso ou após sua 

denegação. 

5.5.1. O envelope de “Proposta de Preço da empresa, porventura inabilitada, 

será devolvido ao respectivo representante no final do certame, mediante 

assinatura do Termo de Devolução de Proposta de Preço. Caso o 

representante não se faça presente, o documento ficará de posse da Comissão 

de Licitação por 15 dias, sendo então, DESTRUIDO, como o interessado não 

retire nesse período. 

5.2. A Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à 

documentação, poderá encerrar a reunião a fim de que tenha melhores 

condições de análise, permanecendo os envelopes de Proposta de Preço, não 
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abertos, já rubricados em seu poder até a data e horário fixado para nova 

reunião. 

5.3. O não comparecimento de quaisquer participantes à nova reunião marcada 

não impedirá sua realização. 

5.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo 

alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 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 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, 

da Lei Complementar nº 123/2006 – Estatuto da Microempresa). 

5.5. No caso do item anterior, 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 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º 

da Lei Complementar nº 123/2006 – Estatuto da Microempresa). 

5.6. Será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos 

e atender às condições previstas no Capítulo IV, sendo inabilitado aquele que 

não atende-las. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 

participar das fases subsequentes.  

5.7. Levando-se em conta a atividade específica do licitante e o interesse da 

CONTRATANTE, é facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade 

superior, em qualquer fase desta Tomada de Preço, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou de informação que deveria constar 

originalmente das propostas.  
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VI – DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

5.1. A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo III 

em duas vias, datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e 

objetiva, sem erros rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o 

n. 02, mencionando: 

a) O número da Tomada de Preços; 

b) A razão Social e o número do CNPJ da firma; 

c) A discriminação dos serviços a serem executados, conforme modelo da 

Planilha Orçamentária (Anexo V), contendo a especificação dos 

serviços, unidades, quantidades, preços unitários e preços totais; 

d) O percentual e o valor do ISS compreendido no preço dos serviços; 

e) O percentual utilizado de B.D.I (Bonificação de Despesas Indiretas), 

observando o limite estipulado, nos termos da tabela do Anexo V 

f) O Cronograma Físico-Financeiro Provisório, detalhando o prazo para 

execução dos serviços e as etapas componentes, nos termos da tabela 

do Anexo V; 

g) O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data de entrega dos envelopes da licitação. 

5.2. A proposta será acompanhado de cronograma físico-financeiro provisório em 

etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo V) e o disposto em 5.1 alínea “f”, 

devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na 

Lei nº 5194/66. 

5.3. A licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato, 

apresentar cronograma físico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pela RA-

XIII, podendo ser revisto durante a execução da obra, segundo os interesses da RA-

XIII. 

5.4. Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os serviços deverão 

estar incluídos na proposta. 
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5.5. A proposta de preço, o Cronograma e os Anexos deverão conter folhas 

numeradas sequencialmente (nº de folhas/nº total de folhas), assinadas a última de 

cada via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente 

autorizada, e pelo Responsável Técnico indicado na relação de que trata o subitem 

3.3.1. sobre carimbo ou outro meio idôneo que identifique a firma e o assinante. 

5.6. Serão desclassificadas: 

a) Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham 

a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessárias especificadas no ato convocatório da 

licitação. 

b) Para os efeitos do disposto na alínea “a”, consideram-se manifestamente 

inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços e 

engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou 

 Valor orçado pela administração. 

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo o valor global 

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem aos subitens acima, será exigida, para a assinatura do contrato, 

prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do 

art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o 

valor da correspondente proposta. 

 

VII – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigências do presente Edital e seus 

Anexos, será procedido de acordo com tipo de licitação menor preço e considerar-se-
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á vencedora a licitante que apresentar o menor preço global sobre a estimativa 

constante do item 1.1.1 deste Edital, sendo desclassificada a licitante que apresentar 

preços irrisórios, igual à zero ou superiores aos valores orçados pela Administração, 

inclusive no tocante aos preços unitários (Súmula nº 259 do TCU). 

7.2. As propostas de preços serão retificadas quanto a erros aritméticos, da 

seguinte forma: 

a) Discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso; 

b) Divergência entre a soma dos valores unitários e o valor total da obra, 

prevalecerá sempre a soma que incidir menor preço final  

7.3. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á 

conforme dispõe o parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93, observando, 

entretanto, o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, especialmente o artigo 44 e 

seguintes. 

 

VIII – DOS RECURSOS 

8.1. 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 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 

enumerados no citado dispositivo legal. 

8.2. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

8.3. Os recursos deverão ser apresentadores por escrito (Datilografados ou 

impressos), devidamente fundamentados, assinados por representante legal do 

licitante e protocolizado na Administração Regional de Santa Maria. 

8.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
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8.5. Os recursos previstos no item 8.1, serão apresentador nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas, inclusive quando for considerada inexequível. 

Nessa ocasião o licitante argumentará quanto possível a exequibilidade de 

sua proposta; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento de pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.883/1994; 

f) aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

8.6. Nas hipóteses não previstas no item 8.5, caberá REPRESENTAÇÃO, no prazo 

de 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do 

contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

8.7. Da decisão proferida por Secretário de Estado do Distrito federal em que seja 

declarada a inidoneidade para concorrer à licitação ou contratar com a Administração 

Pública, caberá PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

intimação do ato. 

8.7.1. A intimação dos atos referidos no item 8.5, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos 

os relativos a advertência e multa de mora, e no item 8.6, será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se 

presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando 

poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

8.7.2. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do item 8.5 deste artigo terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões 

de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais 
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recursos. 

8.8. Interposto o recurso previsto no item 8.5 ou 8.6, o mesmo será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugna-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.9. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

8.9.1. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia 

ou corre sem que os autos do processo esteja com vista franqueada aos 

interessados. 

8.10. Transcorrido o prazo recursal sem manifestação dos licitantes ou após o 

julgamento do recurso, a Administração procederá a divulgação do resultado final da 

licitação no DODF. 

 

IX – DAS PENALIDADES 

9.1. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRTADA à multa 

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

posteriores. 

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

a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no 

Decreto Distrital nº 26.851/2006 e alterações. 

9.3. 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 

CONTRA TANTE, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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9.4. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o licitante de participar de 

licitações e de contratar com a Administração, podendo ser aplicada cumulativamente 

com as penas de advertência e multa, sendo aplicadas por meio de critérios 

previamente estabelecidos neste edital de acordo com os prazos e situações a seguir. 

9.4.1 Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, emitida pelo 

Ordenador de Despesas, a licitante e/ou subcontratada permanecer inadimplente, 

devidamente notificado. 

9.4.4.1 O critério de dosimetria da aplicação do item 9.4.1 será de 02 dias de 

suspensão para cada dia em que a licitante e/ou subcontratada permanecer 

inadimplente, até o montante de 30 dias. 

9.4.2 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante e/ou subcontratada deixar de 

entregar o diário de obras após o devidamente notificado na época do pagamento da 

última parcela do contrato. 

9.4.2.1. O critério de dosimetria para aplicação do item 9.4.2 será de 05 (cinco0 dias 

de suspensão para cada dia em que a licitante e/ou subcontratada permanecer 

inadimplente, até o montante de 90 dias. 

9.4.3. Por 12 (doze) meses, quando a licitante, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na 

execução do seu objeto, falhar ou fraudar a execução contratual. Sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

9.4.4. Por 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

9.4.4.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados na presente 

licitação, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação. 

9.4.4.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustra os objetivos da licitação. 

9.4.4.3 receber quaisquer das multas previstas neste edital e não efetuar o 
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pagamento. 

9.5. A aplicação das penalidades previstas neste edital respeitará, no que couber, as 

disposições do Capítulo VIII, em especial aos itens 8.1 e 8.5, alínea “f”. 

 

X – DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento dar-se-á, consoante cronograma físico-financeiro, na forma do art. 

40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da 

data da emissão do respectivo ATESTADO DE EXECUÇÃO, através do BRB - 

Banco de Brasília S/A, via conta única do GDF. 

10.2. A CONTRATADA com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 

valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão 

feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário 

junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da 

conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto 

n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011. 

Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham, filial ou representação no Distrito 

Federal poderá, indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 

32.767/2011. 

10.3. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de 

alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente 

desde a data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo 

pagamento. A atualização será feita, tendo como base a variação do IPCA, ou outro 

indicador que venha substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 

10.4. Serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 

antecipações de pagamentos. 
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10.5. A RA-XIII pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 

preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os 

preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de 

acordo com as condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, 

constituindo assim sua única remuneração aos trabalhos contratados e executados. 

10.6. Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º 

do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, 

expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 

plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito 

Federal, deverá apresenta, também, prova de quitação com a 

Fazenda do Distrito Federal (Certidão de Regularidade com a 

Fazenda do Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida 

pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Lei 

12.440/2011, em plena validade. 

10.7. A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 

18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. 
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10.8. O pagamento de cada uma das etapas ficará condicionado à efetiva conclusão da 

fase antecedente, ficando pactuado que a liberação da última fatura somente será 

efetuada após o recebimento provisório da obra e/ou serviço, a apresentação da guia 

de quitação das taxas de energia elétrica, agua, se for o caso, à comprovação de 

regularidade fiscal da empresa junto à SEF/DF e relativa aos encargos sociais e a 

entrega do diário de obras. 

 

XI – DO REAJUSTE DE PREÇO 

11.1. – Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de 

acordo com artigo 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvada a hipótese prevista no art. 65, II, 

“d” da Lei n. 8.666/93. Ultrapassando esse período, os mesmos poderão ser 

reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, 

adotando-se o índice do INPC. O marco inicial para contagem da periodicidade de um 

ano, para efeito de reajuste será a data de apresentação da proposta de preços, 

desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade. 

 

XII – DO CONTRATO 

12.1. Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, na Sede da RA-XIII, dentro do prazo de 07 (dez) 

dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

12.2. O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, implicará 

na perda do direito à contratação, sujeitando-a à multa de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93. 

12.3. Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter continuidade 

se expressamente autorizados pela RA-XIII, mediante termo aditivo contratual com 

base no Artigo 65 da Lei 8.666/93. 
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12.4. O contrato poderá ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 

8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que seja 

devida indenização de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das 

penalidades previstas neste Edital. 

12.5. Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar certidão do CREA 

do Distrito Federal, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo 

CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 

15-12-79 do CONFEA. 

12.6. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do 

objeto deste procedimento licitatório. 

 

XIII – DA GARANTIA 

13.1. Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia de 5% (cinco por 

cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à 

contratação. 

13.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 

a) Garantia em dinheiro; 

b) Garantia em títulos da dívida pública; 

c) Carta de fiança bancária; e 

d) Seguro garantia. 

13.3. 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 Capítulo IX deste instrumento. 

13.4. A garantia a ser prestada pela contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 

(trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao 
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Administrador Regional da RA-XIII. 

 

XIV – DA EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1. O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de execução da 

obra será originalmente aquele previsto no caderno de especificações /Cronograma 

Físico Financeiro, 60 (sessenta) dias. Tal prazo poderá ser prorrogado mediante 

aprovação prévia da Administração, devidamente documentado, na medida em que 

houver necessidade de comprovação da dilação do prazo para execução dos 

serviços. 

14.2. O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal às 

expensas da CONTRATANTE. 

14.3. O CONTRATATO, na execução do contrato, NÃO PODERÁ subcontratar, no 

todo ou em parte, o objeto do contrato. 

 

XV – DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Será designado um executor para o Contrato para, em nome da Contratante, 

coordenar a execução dos serviços ora licitados, junto À Contratada, ao qual serão 

incumbidas as atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil vigentes. 

15.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor 

especialmente designado pelo CONTRTANTE, que deverá promover avaliações das 

etapas executadas de acordo com o cronograma físico financeiro e atestar os 

documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para 

efeito de pagamento. 

15.3. As exigências da fiscalização se basearão nos projetos, especificações e nas 

regras de boas técnicas. A contratada se comprometerá a fornecer à fiscalização, no 
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cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais dos serviços. 

15.4. O fiscal da obra ou serviço poderá suspender qualquer trabalho que esteja 

sendo executado em desacordo com as especificações técnicas. 

15.5. A empresa contratada providenciará e manterá Diário de Obra, onde serão 

anotadas todas as ocorrências, conclusões de eventos, atividades em execução 

formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 

objeto de registro. Referido Diário ficará à disposição do fiscal.  

15.6. A empresa contratada manterá preposto aceito pela CONTRATANTE, durante o 

período de vigência do contrato, para representa-lo sempre que for necessário.  

 

XVI – DOS ENCAGOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

16.1. Caberá à Contratante: 

16.1.1 Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora às suas 

dependências para a execução dos serviços; 

16.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelo Preposto ou responsável Técnica da licitante vencedora; 

16.1.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio do agente 

fiscalizador; 

16.1.4 Impedir que terceiros executem os serviços objeto desta Tomada de Preços; 

16.1.5 Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos 

durante a sua execução mediante orçamento detalhado e previamente submetido e 

aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade dele; 

16.1.6 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com 

as orientações passadas pela Administração ou com as especificações constantes da 
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tomada de preços, em particular dos seus anexos; 

16.1.7 Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes do Anexo desta Tomada de Preços; 

16.1.8 Convocar a qualquer momento, os técnicos da licitante vencedora, envolvidos 

no serviço, para presta esclarecimentos ou sanar problemas; 

16.1.9 Atestar as notas fiscais e faturas correspondentes, por intermédio do Executor 

do Contrato previamente designado. 

16.2. Caberá à Contratada: 

16.2.1 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, 

seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, valores transportes e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

16.2.2 Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Governo do 

Distrito Federal, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

16.2.3 Manter, ainda, os seus empregado identificados, quando em trabalho, devendo 

substitui imediatamente qualquer um deles que seja considerando inconveniente à 

boa ordem e às normas disciplinares da Administração  

16.2.4 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta 

Tomada de Preços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

16.2.5 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da CONTRATANTE quando esses tenham sido ocasionados por seus 

empregados durante a execução da obra; 

16.2.6 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
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praticada por seus empregados na obra; 

16.2.7 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela 

resistência estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

16.2.8 Reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir, às suas expensas, os 

serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 

5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

16.2.9 Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da 

obra, no sentindo de evitar qualquer tipo de acidente; 

16.2.10 Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a 

limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao 

seu final; 

16.2.11 Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 

contados à partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

16.2.12 Permitir aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles a quem formalmente 

indicado acesso as suas instalações a todos os locais onde estiverem sendo 

estocados materiais relacionados com a obra; 

16.2.13 Fornecer e preencher o Diário da Obra; 

16.2.14 Comunicar à CONTRANTANTE por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

16.2.15 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 

materiais e serviços pelos Executor do Contrato e pelos atrasos acarretados por essa 

rejeição; 

16.2.16 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 

avençados bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal 



33 

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

executados; 

16.2.17 Providenciar, após o recebimento da nota de empenho a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART no CREA/DF, bem como a LICENÇA DE OBRA, 

entregando uma via de cada, ao Núcleo de Execução Financeira da Administração 

Regional; 

16.2.18 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos 

serviços avençados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administração 

necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos; 

16.2.19 Submeter à aprovação da contratante os nomes e os dados demonstrativos 

da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a 

substituir o originalmente indicado; 

16.2.20 Submeter ao Executor do Contrato, sempre que solicitado, as amostras de 

todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução; 

16.2.21 Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no 

mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. A garantia incluirá mão–de-obra e substituição de peças ou materiais, 

desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário; 

16.2.22 Durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser 

incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada no 

Distrito Federal, atender aos chamados da Administração no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

16.2.23 Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

16.2.24 Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da 

obra; 

16.2.25 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança 

do trabalho e; 
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16.2.26 Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nesta Tomada de Preços; 

16.2.17 Demais obrigações específicas no Anexo desta Tomada de Preço; 

16.3. À licitante vencedora caberá, ainda: 

16.3.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se 

a salda-los na época própria, vem que seus empregados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com o Distrito Federal; 

16.3.2 Assumir, também a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando em 

decorrência da espécie, forma vítimas os seus empregados no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos em dependência da 

Administração Regional; 

16.3.3 Assumir, ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação desta Tomada de Preços; 

16.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem 

poderá onerar o objeto desta Tomada de Preços, razão pela qual a licitante 

vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, para com o Distrito Federal. 

 

XVII – DOS ENCAGOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

17.1. Os serviços serão recebidos, após efetuada a limpeza total da área envolvida e 

formalmente comunicado a RA-XIII, o objeto do contrato será recebido por: 
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I - Responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, em 

caráter provisório; 

II - A pedido da contratada, até 3 dias após o término da 

obra/serviço fixado no Contrato; 

III - Servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, 

assinado entre as partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada 

a adequação do objeto aos termos contratuais, em caráter 

definitivo. 

IV - Até o recebimento definitivo, a obra ficará em estágio de 

observação para comprovação da qualidade, resistência, 

segurança e conformidade com os projetos, especificações e 

dimensionamento e notadamente o que diz respeito a 

recomposição do meio ambiente (reurbanização). 

17.2. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos 

serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos: 

Anexo I – Projeto Básico e Caderno de Especificações 

Anexo II – Declaração de Responsabilidade Técnica; 

Anexo III – Proposta de Preço; 

Anexo IV – Declarações (A, B, C e D); 

Anexo V – Planilhas de Formação de Preço e Cronograma Físico 
Financeiro; 

Anexo VI – Minuta Contratual; 

Anexo VII – Declaração de ME e EPP; 

Anexo VIII – Decreto nº 26.851/2006; 

Anexo IX – Decreto nº 32.751/2011. 
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18.2. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos 

os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

18.3. A RA-XIII reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de 

Preços nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a 

indenização ou reclamação de qualquer espécie. 

18.4. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão 

Permanente de Licitação, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide 

da Lei n. 8.666/93. 

18.5. O projeto básico da presente licitação, poderá ser examinado e adquirido nas 

dependências da Comissão Permanente de Licitação da RA-XIII, em conformidade, 

respectivamente, ao disposto no inciso I, § 2º do art. 7º, e no inciso IV do art. 40, 

ambos da Lei nº 8.666/93. 

18.6. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos da RA-

XIII, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente de sua publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

18.7. Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na interpretação dos 

termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos necessários através 

do e-mail; cpladmsantamaria@gmail.com, ou pessoalmente na sede desta RA-XIII, na sala da 

Assessoria Técnica – ASTEC, no horário de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª 

feira. 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 

de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 

34.031/2012. 

Brasília/DF, 02 de outubro de 2019. 

 
 

 

Miro Gomes 
Administrador Regional de Santa Maria 
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ANEXO I 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 

 
CADERNO DE ENCARGOS GERAIS 

 
 
 
 
Elaborado por: 
Eng. Civil Paulo Almeida  
 
 
OBJETO: EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A EXECUÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO E CALÇADA COM 
ACESSIBILIDADE EM DOIS ENDEREÇOS: QR 100 E CL 103 NA REGIÃO 
ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 
APROVADO NO PROCESSO 00143-00001379/2019-13.  
DATA: OUTUBRO / 2019 
 

Os assuntos aqui tratados obedecem à Lei no. 8.666 de 21/06/93, republicada no 
DOU – Diário Oficial da União em 06 de julho de 1994, e Decreto Lei N.º 92.100 
de 10/12/1985 atualizada pela Portaria nº 2.296 do MARE – Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU de 31 de Julho 
de 1997 e outras legislações aplicadas ao tema. 
 

 

I -  OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
  

A.  OBJETIVO 

O presente Caderno de Encargos tem por objetivo instruir as condições que presidirão 

o desenvolvimento dos serviços referentes à Implantação de projeto de EXECUÇÃO 

OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO 

COM BLOCO INTERTRAVADO E CALÇADA COM ACESSIBILIDADE EM DOIS 

ENDEREÇOS: QR 100 E CL 103 NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA 

MARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO NO PROCESSO 

00143-00001379/2019-13 e fixar as obrigações e direitos deste órgão e da empresa 

contratada. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
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A obra a que se refere o presente Caderno consiste em EXECUÇÃO 

OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO 

COM BLOCO INTERTRAVADO E CALÇADA COM ACESSIBILIDADE EM DOIS 

ENDEREÇOS: QR 100 E CL 103 NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA 

MARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO NO PROCESSO 

00143-00001379/2019-13, com pavimentação em blocos de concreto intertravado, 

execução de calçadas com acessibilidade, colocação de meios-fios e cordões de 

concreto, gramas, rampas de acessibilidade e demais especificações contidas neste 

caderno e no projeto. 

C. CONTRATO 

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

integrante do Contrato, valendo como se fosse nele efetivamente transcrito. 

D. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 

1. É facultado a empresa a ser contratada, antes da licitação: 

- 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. 

- 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. 

 

OBS: Caso a empresa opte por não vistoriar o local da obra e não emitir a Declaração 

de Vistoria, deverá ser apresentada a Declaração de Declinação de Vistoria assinada 

pelo responsável técnico, sob as penas de lei, de que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do local assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o 

órgão licitante, conforme informaram os Pareceres nº 0379, 0382 e 0481 de 2013 

PROCAD/PGDF, Baseados na Decisão do TCU, no Acordão nº 1.174/2008. 

 

2. Compete à empresa a ser contratada realizar 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 Administração para a execução da 

obra e/ou serviços. 
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  OBS: - Os quantitativos apresentados nas planilhas da NOVACAP não serão 

tomados como definitivos haja vista que apenas subsidiam a compreensão do 

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

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

Administração, 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. 

4. 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 ou 

desconhecimento. 

5. Os documentos técnicos apresentados, relativos a esta obra, são 

compostos, de forma complementar, pelo projeto de arquitetura, pelas 

especificações e pela planilha orçamentária. 

6. CAPACIDADE TÉCNICA: Os quantitativos exigidos para comprovação de 

capacidade operativa da PROPONENTE representam no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) das quantidades orçadas. 

E. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

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

fica estabelecido que: 

- Em caso de divergências entre a Planilha Orçamentária da NOVACAP e o 

Caderno de Especificações, prevalecerá este último. 

 

- Em caso de divergências entre os desenhos do projeto arquitetônico a 

cargo da Administração e o Caderno de Especificações, prevalecerá 

sempre este último. 

 

- Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões 

medidas em escala, a FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá as 

dimensões corretas. 
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- Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de maior escala. 

 

- Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, 

prevalecerão sempre os mais recentes. 

 

- Em caso de divergências entre o Caderno de Especificações e as Normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerão sempre 

estas últimas. 

- Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das 

prescrições contidas no Caderno de Especificações, será consultada a 

FISCALIZAÇÃO da Administração. 

 

- Não caberá à CONTRATADA alegação de desconhecimento ou omissões 

em orçamento. 

F. 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 empresa a ser contratada poderá interpor 

recurso junto à Diretoria de Obras - DIROB da Administração para obter 

decisões superiores, caso se sinta prejudicada. 

G. LICENÇAS E FRANQUIAS 

1. A empresa a ser contratada deverá registrar no CREA/CAU/DF, as 

Responsabilidades Técnicas da obra, referentes à execução da obra. 

2. A empresa a ser contratada será responsável pela contratação de todo o 

pessoal necessário para o pleno desenvolvimento da obra/serviços, 

inclusive manter em seu quadro de funcionários os Engenheiros Civil, 

Elétrico, Agrônomo, Florestal quando necessário e deverá cumprir as 

prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da Previdência Social.   

3. A empresa a ser contratada deverá proceder à retirada de licenças, alvará, 

habite-se e outros documentos. Caberá à respectiva Administração Regional 

o fornecimento dos documentos legais de propriedade, e outros documentos 

necessários às licenças desta obra. 

4. A empresa a ser contratada é obrigada ao cumprimento de quaisquer 

formalidades e ao pagamento à sua custa, das multas porventura impostas 
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pelas autoridades, mesmo aquelas, que por força dos dispositivos legais 

sejam atribuídas ao proprietário. 

H. INÍCIO DAS OBRAS 

1. A empresa a ser contratada iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no 

respectivo Contrato e Ordem de Serviço expedida pela Administração. 

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

empresa a ser contratada estará condicionado à autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

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

cronograma físico-financeiro, elaborado pela empresa a ser contratada e 

submetido à FISCALIZAÇÃO da Administração 10 (dez) dias após a 

liberação da Ordem de Serviço, para aprovação. 

I. ADEQUAÇÃO A LEI Nº 4.770/2012 E AO DECRETO DISTRITAL Nº 

36.520/2015 – MEDIDAS SUSTENTÁVEIS 

Em conformidade com a Lei nº 4.770/2012 e ao Decreto Distrital nº 36.520, de 28 de 

maio de 2015, a empresa ganhadora deverá tomar ciência do mesmo e aplicá-lo na 

referida obra no que se refere a promoção do desenvolvimento sustentável do Distrito 

Federal. Abaixo está lista alguns procedimentos julgados necessários: 

1. Ações de sustentabilidade e responsabilização pelo descarte correto dos 

restos de materiais retirados e/ou utilizados na obra (ecopontos). Atentando 

a Resolução nº 307/2002 do CONAMA, que define “diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando 

as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais”; 

CLASSE CARACTERIZAÇÃO DESTINAÇÃO 

CLASSE A Resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como agregados, 
oriundos de obras de 
infraestrutura, inclusive solos, de 
obras de edificações, de peças 
pré-moldadas em concreto, etc. 

Reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da 
construção civil, sendo 
dispostos de modo a permitir 
a sua utilização ou reciclagem 
futura. 

CLASSE B Resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, 

Reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, 
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madeiras e outros. sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura. 

CLASSE C Resíduos para os quais não 
foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais 
como os produtos oriundos do 
gesso. 

Armazenados, transportados 
e destinados em 
conformidade com as normas 
técnicas especificas. 

CLASSE D Resíduos perigosos oriundos do 
processo de construção, tais 
como tintas, solventes, óleos e 
outros ou aqueles contaminados 
ou prejudiciais à saúde oriundos 
de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros, 
bem como telhas e demais 
objetos e materiais que 
contenham amianto ou outros 
produtos nocivos à saúde 

Armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas 
técnicas especificas. 

   

 

2. Evitar ao máximo impermeabilizar superfícies sobre o terreno natural 

remanescentes, para não causar diminuição da capacidade de infiltração de 

água pelo solo; 

3. Realizar projeto do canteiro; reduzir ao mínimo a ocupação do terreno 

destinada ao armazenamento de materiais; evitar a ocupação de áreas 

ambientalmente valiosas; 

4. Realizar sistematicamente medições de emissões de CO2 e ruídos em 

máquinas, veículos e equipamentos; observar sistematicamente se não 

ocorrem vazamentos; 

5. Não realizar troca de óleo de veículos no canteiro de obras; no caso da 

necessidade de abastecimento de veículos no canteiro, prever área 

específica com piso adequado; 

6. Considerar, ao definir o tipo de madeira a ser utilizada, as características 

das peças a serem detalhadas para adequar o projeto às medidas das 
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peças disponíveis no mercado com o objetivo de evitar perdas por cortes e 

emendas desnecessárias; 

7. Comprar madeiras somente de empresas que possam comprovar a sua 

origem, seja por meio de certificação legal (FSC, SOF, Cerflor etc) ou de um 

plano de manejo aprovado pelo Ibama, com a apresentação de nota fiscal e 

documento de transporte; 

8. Instalar medidores de água e luz nas áreas de produção (incluindo nas 

frentes de trabalho) e de vivência, de modo a conhecer o consumo e 

combater os desperdícios; 

9. Instalar, nas áreas de vivência, sistemas que permitam o uso eficiente de 

água e energia, responsabilizando os operários pela boa utilização dos 

mesmos; 

10. Promover campanha de conscientização e estabelecer política de inspeção, 

para evitar todo desperdício de água (identificação de vazamentos, 

torneiras deixadas abertas, reservatórios com boias desreguladas, etc.); 

11. Optar por máquinas, equipamentos e ferramentas economizadores de 

energia; 

12. Zelar para que não haja consumo desnecessário de eletricidade (luzes 

mantidas acessas em áreas administrativas e de vivência, banhos longos 

em chuveiros elétricos, aparelhos de ar condicionado funcionando 

ininterruptamente, etc.); 

13. Utilizar lâmpadas compactas fluorescentes; 

14. Promover campanha de conscientização para evitar todo desperdício de 

energia elétrica; e 

15. Dentre outros. 

 

J. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

1. A Administração designará Engenheiro ou Arquiteto devidamente 

credenciado junto à empresa a ser contratada, com autoridade para exercer 

em nome da Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e FISCALIZAÇÃO da obra e/ou serviços contratados. 
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2.   As exigências da FISCALIZAÇÃO basear-se-ão nos projetos, 

especificações e nas regras de boa técnica. A empresa a ser contratada se 

comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, 

livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas 

as informações e demais elementos necessários à execução da obra e 

serviços. 

3. À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de: 

- Solicitar Diário de Obras, modelo Administração, devidamente preenchido 

na obra. 

 

- 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). 

 

- Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações. 

 

- Ordenar a suspensão da obra 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. 

4. 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 A4 devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em 

poder da firma CONTRATADA e a outra com a Administração. 

5. No Diário de Obras deverão constar as anotações: 

a) CCONTRATADA: 

- Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos. 

- Consultas à FISCALIZAÇÃO 

- Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado. 

- Acidentes ocorridos na execução da obra e/ou serviço. 

- Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO. 

- Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da 

obra e/ou serviço. 
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- Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados. 

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

- Efetivo diário de operários presentes. 

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

b) P FISCALIZAÇÃO: 

-  Preenchimento dos cabeçalhos. 

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

- Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, tendo em vista os 

projetos, especificações, prazos e cronogramas. 

 

- Observações relativas aos registros efetuados pela empresa a ser 

contratada no Diário de Obras. 

 

- Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela empresa a ser 

contratada com correspondência simultânea para a Administração. 

 

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos 

trabalhos ou do desempenho da empresa a ser contratada, seus prepostos 

e sua equipe. 

 

- Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, 

dos projetos e especificações. 

 

- Aprovação das medições para faturamento. 

 

- Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho 

da FISCALIZAÇÃO. 

K. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

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

empresa a ser contratada se obriga, sob as responsabilidades legais 

vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para 

o andamento conveniente dos trabalhos. 

2. A empresa a ser contratada deverá manter a disposição das obras e 

serviços, engenheiros ou arquitetos, legalmente habilitados, em tempo 

integral, além de auxiliares de comprovada competência. 

3. Caberá à empresa a ser contratada providenciar pessoal especializado para 

obtenção do acabamento desejado, bem como perfeita vigilância nos locais 

de execução das obras/serviços até sua entrega provisória. 
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4. A empresa a ser 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 empresa a ser contratada deverá fornecer e manter no local da 

obra/serviço, um Diário de Obras onde serão obrigatoriamente registradas 

em 3 vias, as anotações relatadas no item J.5, com os cabeçalhos 

devidamente preenchidos com número de folhas suficiente para cobrir todo 

o período de execução da obra. 

6. A empresa a ser contratada deverá manter no escritório da obra, em ordem, 

cópias de todos os projetos, detalhes, Alvará de Construção/Licença de 

Obra e o presente Caderno de Especificações. 

7. A empresa a ser 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 empresa a ser contratada, reparar 

quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorrência das 

obras aqui especificadas. 

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

1. Caberá à empresa a ser 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. 

M.  SUBCONTRATAÇÃO 

1.       A subcontratação será vedada.  

N. RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

1. O recebimento provisório da obra e/ou serviços será feito após sua 

conclusão, mediante as seguintes condições: 

a) A A pedido da empresa a ser contratada, até 3 dias do término da 

obra/serviço fixado no Contrato. 
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b) PPelo fiscal responsável, pelo seu acompanhamento, pelo chefe da 

FISCALIZAÇÃO e pelo representante do órgão Contratante perante a 

Administração, dentro de um período máximo de até 15 (quinze) dias 

corridos após a comunicação escrita da empresa a ser contratada, 

devidamente protocolada na Administração, comprovando-se a 

adequação do objeto aos termos contratuais: 

- Conformidade da obra e serviço com o projeto e especificações. 

- Após vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou imperfeições em todo 

o conjunto da obra/serviço. 

c)  Ser emitido pelo Executor do contrato relatório, contendo todos os itens 

do contrato não cumpridos satisfatoriamente. 

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

empresa a ser 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 Administração, 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. 

O. RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

1. O recebimento definitivo da obra e/ou serviços será feito mediante as      

seguintes condições: 

a) AAté 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) PPor Comissão designada pela Administração, após o decurso do 

prazo de observação ou de vistoria, comprovando-se a adequação ao 

objeto do Contrato; 

c) AApós entrega, pela empresa a ser contratada, a Administração 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 empresa a ser 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. 
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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. 

P. SEGUROS E ACIDENTES 

1. Correrá por conta exclusiva da empresa a ser contratada a responsabilidade de 

quaisquer acidentes durante a execução da obra/serviços contratados, bem como 

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

com a obra/serviços, ainda que ocorridos fora do canteiro. 

2. A empresa a ser 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 empresa a ser 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) 

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-5 - 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). 
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4. Caberá à empresa a ser 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 empresa a ser contratada manterá no canteiro de obras os equipamentos de 

proteção contra incêndio na forma da legislação em vigor. 

6.      A empresa a ser contratada deverá fornecer protetor solar aos empregados 

expostos ao sol nas obras e serviços conforme LEI nº 4.182 de 21 de julho de 2008. 

7. É obrigação da empresa a ser 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. 

Q. PENALIDADES 

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

quer quanto ao modo de cobrança, serão estabelecidas no Edital de 

Licitação nos termos fixados na Lei 8.666/93 e Decreto Distrital nº 

26.851/2006 e no Contrato. 

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

obrigações a assumir neste particular. 

II - 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. 

B. A empresa a ser contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo 

uso ou emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo 

eventualmente patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-

lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter as permissões ou licença de 

utilização. 

C. A empresa a ser contratada tomará todas as providências para o perfeito 

armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais a fim de 

preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos. 

D. Conforme instruções da Administração, toda e qualquer sugestão da 

empresa a ser contratada visando modificar o projeto, especificações de 

materiais, as quantidades ou trocas de serviços após a assinatura do 
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Contrato, será 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 Administração. 

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

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

autorizadas. 

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

Administração 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 empresa a ser 

contratada, nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

G. 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. 

H. Não caberá à empresa a ser contratada, alegação de desconhecimento ou 

omissões em orçamento. 

I. A empresa a ser 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; 

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

primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas pelas 

normas da ABNT e inciso XIV da decisão nº 3462/2005, e Decreto nº 32589, 

de 15/12/2010, além do que deverá a empresa a ser contratada apresentar as 

notas fiscais de todos estes materiais conforme recomenda o TCDF. 

 

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

submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da Administração, 

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

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

convenientemente autenticadas 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. 

 

III - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA: 

1. Canteiro de Obras: 

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, conforme caderno de especificações. 

2. Consumo de Água, Esgoto, Energia Elétrica 

          A empresa a ser contratada arcará com todas as despesas relativas às ligações 

provisórias e consumo de água, esgoto e energia elétrica, junto às respectivas 

Concessionárias de Serviços Públicos. 

3. Proteção e Sinalização: 

A empresa a ser contratada deverá manter a área totalmente isolada, de acordo com 

as normas do Código de Edificações do Distrito Federal. 

4. Placas: 

Caberá à empresa a ser contratada o fornecimento e instalação de 01 (uma) placa de 

identificação da obra – padrão GDF, uma placa de 4,00 x 3,00 m, padrão NOVACAP 

do Distrito Federal. 
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IV - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1. LIMPEZA DA OBRA: 

           Arremates Finais: 

Serão procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais da 

obra, para sua entrega em perfeito estado. 

a) Para cada item construtivo, será empregada a técnica adequada e 

discriminada para os serviços especificados. 

 

Santa Maria/DF, 01 de Outubro de 2019. 

Elaborado por: 

 
Eng. Civil Paulo Almeida 

Coordenador - COLOM 
 

 
 De acordo, 
 
 Aprovo o presente Projeto Básico, amparado no art. 7º, inciso, § 2º item I da 

Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

MIRO GOMES 

Administrador Regional de Santa Maria – RAXIII 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elaborado por: 

Eng. Civil Paulo Almeida  

 

 

OBJETO: EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A EXECUÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO E CALÇADA COM ACESSIBILIDADE 

EM DOIS ENDEREÇOS: CL 100 E CL 103 NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA 

MARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO NO PROCESSO 00143-

00001379/2019-13.  

DATA: OUTUBRO / 2019 

 

 

Os assuntos aqui tratados obedecem à Lei no. 8.666 de 21/06/93, republicada no 

DOU – Diário Oficial da União em 06 de julho de 1994, e Decreto Lei N.º 92.100 

de 10/12/1985 atualizada pela Portaria nº 2.296 do MARE – Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU de 31 de Julho 

de 1997. 

 

 

I - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

A.  OBJETIVO 

O presente Caderno de Especificações tem por objetivo instruir as condições que 

presidirão o desenvolvimento dos serviços referentes à Implantação de projeto de 

EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A EXECUÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO E CALÇADA COM 

ACESSIBILIDADE EM DOIS ENDEREÇOS: CL 100 E CL 103 NA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO APROVADO NO PROCESSO 00143-00001379/2019-13 e fixar 

as obrigações e direitos deste órgão e da empresa contratada. 
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B. CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

A obra a que se refere o presente Caderno consiste em EXECUÇÃO OBRA - 

URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM BLOCO 

INTERTRAVADO E CALÇADA COM ACESSIBILIDADE EM DOIS ENDEREÇOS: CL 100 E 

CL 103 NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO APROVADO NO PROCESSO 00143-00001379/2019-13, com 

pavimentação em blocos de concreto intertravado, execução de calçadas com acessibilidade, 

colocação de meios-fios e cordões de concreto, gramas, rampas de acessibilidade e demais 

especificações contidas neste caderno e no projeto. 

DIRETRIZES BÁSICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESPECIFICAÇÃO GENÉRICA DA OBRA A SER REALIZADA:  

- Regularização do terreno, com retirada das eventuais camadas de terra 

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

serviços de pavimentação; OBS: Ficará a cargo da Administração Regional de Santa 

Maria a supressão e o plantio da vegetação arbórea; 

- Execução de demolições e retiradas; 

- Execução de escavação mecânica aterro compactado, de forma que fique com 

greide mais alto que o circundante; 

- Compactação e reforço do subleito; 

- Execução do leito de areia; 

- Execução de aterro compactado para os serviços de pavimentação, de forma 

que fique com greide mais alto que a via pavimentada; 

- Execução de calçadas de concreto; 

- Demolição de calçadas de concreto; 

- Execução de rampas de acessibilidade; 

- Assentamento de piso tátil; 

- Limpeza geral da obra; 

- Todo e qualquer serviço necessário à perfeita execução da obra, 

 

II- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 

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

 
 

01.00.000 – SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS 

 

ESTUDOS E PROJETOS 

PROJETO EXECUTIVO 

 

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

fizerem necessários. 
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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. 

 

Projeto de Arquitetura e Elementos de Urbanismo 

A. A Contratante fornecerá todos os projetos de arquitetura básicos, projetos de 

fundações e estrutura de concreto armado, projeto de instalações eletroeletrônica 

e instalações hidrossanitárias, projeto de urbanização, Caderno de Encargos 

Gerais e Caderno de Especificações – Padrão, responsabilizando-se a 

CONTRATADA, pela elaboração de projetos complementares, se necessários ao 

OBJETO do contrato, 

B. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA assume inteira responsabilidade 

sobre os projetos apresentados, não sendo admitida qualquer alegação quanto às 

omissões, que venham a onerar a obra. 

C. A contratada responsabilizar-se-á pela plena concordância entre os projetos 

complementares e os projetos de arquitetura e detalhes. 

D. 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. 

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. 

 

OBS. Caberá à empresa CONTRATADA os levantamentos topográficos e 

execução de projeto de terraplenagem para confirmação de movimento de 

terra, para implantação da obra. 

02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 – CANTEIRO DE OBRAS 

02.01.100 – CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Aluguel de Container 

A. Será instalado “Container”, para escritório e depósito durante toda a obra 

contratada. 

B. Ao término da obra/serviço serão desmontados e demolidos todos os 
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elementos provisórios que foram utilizados. 

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. 

Ligação provisória de água, sanitária, luz e força 

A Contratada arcará com todas as despesas relativas às ligações 

provisórias, se necessário for, bem como com a documentação da despesa 

utilizada junto às respectivas Concessionárias de Serviços Públicos. 

Fica facultado a empresa de ligações provisórias, entretanto a 

empresa deverá comprovar a comissão executora como foi o consumo da 

energia e água para o recebimento do mesmo. 

02.02.100 - PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

      A Contratada deverá manter o canteiro de obras totalmente isolado, de acordo com 

as normas do Código de Edificações do Distrito Federal, e zelar pela manutenção de 

condições de higiene e segurança do conjunto. 

Tela de proteção em nylon 

 Será usada para vedação da obra, tela de nylon apropriada, altura de 1,20m, 

devidamente escorada e afixada. 

Placas de identificação da obra 

      Na obra, caberá à Contratada o fornecimento e instalação de 01 (uma) placa, por 

endereçamento, de identificação de 4,00 m (quatro) x 3,00 m (três) metros padrão 

NOVACAP, executada em chapa de aço galvanizado nº 18, com tratamento 

anticorrosivo e pintura com esmalte sintético, afixadas em local com total visibilidade, 

em conformidade com a indicação da Fiscalização. 

02.03.100 – LOCAÇÃO DA OBRA  

- Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de 

serviços, acompanhamento e greide. 

Quem fornece esses dados é o topógrafo, profissional responsável por fazer o levantamento 

dos elementos existentes no terreno e confeccionar uma planta com a posição exata de cada 

um deles, assim como a variação de cotas no local. 
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O topógrafo atuará na execução e no acompanhamento da obra, verificando se a execução 

está bem alinhada e posicionada, por exemplo. Ele trabalhará no monitoramento da obra, 

identificando se houve deslocamentos de estruturas. 

PASSO A PASSO:  

  

 

Para a execução do levantamento topográfico, determinam-se alguns pontos de referência 

que ajudarão a situar os elementos do terreno. O topógrafo começa marcando um ponto de 

partida aleatório com um piquete. 

  

 

A localização precisa do ponto é marcada por um prego fixado no piquete. Sobre este prego 

será posicionado o aparelho de medição de distâncias e ângulos (Estação Total). 

  

 

Ao lado de cada ponto é colocada uma haste maior chamada de testemunha. Além de ajudar 

na localização do ponto, ela traz a sua identificação. Neste caso, ele é chamado NR 0. Os 

demais pontos formarão um grande polígono dentro do terreno - eles são batizados em ordem 

crescente (NR 1, NR 2, etc.) no sentido horário. 
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O centro da Estação Total deve ficar exatamente sobre o primeiro ponto, marcado com o 

prego, pois é a partir dele que ela determinará a distância até o seguinte. 

  

 

Finalizada a marcação desta poligonal, os topógrafos medem a posição de cada elemento do 

terreno em relação a ela. Esses dados são colocados em uma planta - a planta topográfica -, 

que será fornecida aos projetistas. 

  

 

Fixada a Estação, um assistente posiciona-se com um prisma no local onde será marcado o 

segundo ponto da poligonal. Com um sensor infravermelho, a Estação Total indica a distância 

do primeiro ao segundo ponto e os ângulos entre eles. O processo se repete até que a 

poligonal se feche. 

 

03.00.000 - LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 

03.01.100 – PREPARAÇÃO DE ÁREA  
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1 Será facultado o conhecimento prévio do local da obra, mas será da 

CONTRATADA total responsabilidade sobre os serviços e despesas necessários 

à execução dos movimentos de terra, inclusive remoção de fossas, sumidouros, 

redes elétricas, de águas pluviais, telefônica, e quaisquer outros elementos que 

eventualmente venham a ser encontrados no local da obra, tudo isto feito dentro 

da mais perfeita técnica preservando árvores e detalhes marcantes no terreno 

que possam ser aproveitados no projeto. OBS: Ficará a cargo da Administração 

Regional de Santa Maria a supressão e o plantio da vegetação arbórea.  

2  A contratada fará periódicas remoções de entulhos e detritos que venham a se 

acumular no recinto das obras durante a construção, depois de recolhidas em 

caçamba própria evitando assim que se espalhe até o recolhimento. 

3  O trabalho de aterro e reaterro, lastros, calçadas, será executado, se necessário 

for, com material escolhido, em camadas sucessivas de 0,20m de altura máxima, 

copiosamente molhada e apiloada, até que tenha obtido superfícies planas, 

perfeitamente adensadas e compactadas mecanicamente. 

4 A execução do serviço de compactação dos locais de implantação de obra terá 

acompanhamento de firma especializada, com ensaios por camada em termos de 

grau de compactação, densidade aparente e umidade. 

5  Após a conclusão do referido serviço, a CONTRATADA fornecerá à 

FISCALIZAÇÃO, o Laudo de Compactação fornecido por firma especializada. 

6 A CONTRATADA verificará a relação existente entre os diversos níveis dos pisos 

constantes em projeto, executando aterros e/ou cortes no aterro e compactando a 

área da construção, se necessário for. 

7 Serão preparadas e protegidas as árvores ou vegetais porventura existentes, 

desde que não prejudiquem o bom andamento da construção. 

8 A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçagem, 

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

árvores, pedras etc. OBS: Ficará a cargo da Administração Regional de Santa 

Maria a supressão e o plantio da vegetação arbórea. 

9 O corte de árvore será feito de acordo com a orientação do DPJ/DU/NOVACAP, 

respeitada a legislação em vigor. 

10 Se necessário, será executado sistema de drenagem por meio de valetas, para 

escoamento das águas da área da obra. 

11 A CONTRATADA deverá executar os serviços sem avançar para as faixas das 

ruas centrais. Uma vez danificado o asfalto existente nos arredores da obra, 
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deverá a CONTRATADA consertá-lo prontamente com asfalto de qualidade. 

04.00.000 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.01.000 – ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.01.100 – ATERRO COMPACTADO 

TERRAPLENAGEM 

O nivelamento do terreno deverá ser realizado de forma a atender os níveis 

indicados nos projetos bem como a perfeita integração com o entorno. 

A CONTRATADA deverá executar todo o movimento de terra necessário 

para o nivelamento do terreno, seguindo as cotas fixadas no projeto de arquitetura. 

Áreas externas, quando não perfeitamente indicadas em planta, deverão ser 

regularizadas de forma a garantir fácil acesso e escoamento das águas. 

Toda a área do terreno relativa ao canteiro de obras deverá ser limpa, caso o 

lote seja de pequenas proporções todo o terreno deverá ser limpo. 

 - A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa-roçado, 

destocamento e remoção de arbustos e árvores, o que permitirá que a área 

fique livre de raízes, tocos de árvores e de gramas na área de intervenção. 

1 O aterro deverá ser mecanizado, com uso de equipamentos motomecanizados e 

deverá atender às cotas definidas no projeto de implantação. 

2 Os tratores de esteira depositam material escavado próximo das unidades de 

transporte, proporcionando um tempo de ciclo mínimo para as unidades de 

carregamento.  

3 O aterro deverá ter início sempre a partir do ponto mais baixo, em camadas 

horizontais superpostas. 

4 O serviço de compactação de aterro compreende o espalhamento, aeração, 

umedecimento e acabamento do material da área de empréstimo, já depositado 

no local.  

5 Deverá ser previsto o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento 

das águas pluviais, evitando o seu acúmulo em qualquer ponto. 

6 Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá submeter à 

FISCALIZAÇÃO, o plano de lançamento e método de compactação. Deverá ser 
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informado o número de camadas, o material a ser utilizado, o tipo de controle, o 

tipo de equipamento e demais informações cabíveis. 

7 O lançamento deverá ser executado em camadas com cerca de 30 cm de 

espessura. Após sua compactação a camada deverá estar com, no máximo 20 

cm de altura. 

8 A umidade do solo deverá estar próxima do nível ótimo, por método manual, 

admitindo-se variação de, no máximo, 3%. As camadas serão homogêneas, no 

que se refere ao tipo de material e umidade. 

9 Deverá atingir grau de compactação na ordem de 95%, no mínimo (NBR 7182). 

10 Ao final da terraplanagem, eventuais diferenças de nível devem ser preenchidas 

com concreto pobre ou com mistura adensada de cimento-areia no traço 1:20. 

11 O aterro em volta das fundações deverá ser feito com concreto magro ou com 

mistura de cimento-areia no traço 1:30. 

12 O transporte para preparo do terreno, escavação e aterro serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

04.02.100 – PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 

 

04.02.101 – PISO TÁTIL 

 

As Especificações Técnicas para o Piso Tátil de Concreto ARCO atendem as 

conformidades da NBR 9050/2004 e com o Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 

2004. Além de atender as especificações técnicas de peças de concreto para 

pavimentação e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros relativas às 

características de não propagação de fogo e exigibilidade.  

Os pisos táteis são produtos que sinalizam o percurso, orientando a caminhada 

das pessoas com deficiência visual, ou mobilidade reduzida conduzindo com 

segurança e praticidade. São pisos utilizados em espaços públicos podendo ser 

aplicados externos ou internos. Como revestimento os pisos táteis devem atender a 

características como dimensão e contraste.  

 

Modelos de Piso Tátil de Concreto: 

 

Os Pisos Táteis de Concreto consistem em dois modelos: Piso Direcional e 

Piso Alerta.  

Alerta – A forma do piso alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na 

superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de 



 

 

62 

  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este 

produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, 

travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.  

Direcional – A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um 

único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à 

superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres. 

 
 

  

04.02.102– CALÇADA DE CONCRETO 
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1. As calçadas deverão ser executadas em concreto armado com preparo 

mecânico, usinado, com resistência a compressão de FCK 20 Mpa, com 

08 (oito) cm de espessura, com tela metálica soldada, CA-60, Q-196 (3,11 

Kg/m²) diâmetro 5,0mm, espaçamento da malha 10 x 10 cm, sobre terreno 

previamente nivelado e compactado. 

2. Elas deverão ter a largura indicada no projeto, as placas deverão ser 

separadas por juntas secas com corte mecânico de até 04mm, e junta plástica 

sob o corte, com acabamento desempenado manual. 

3. As formas externas e juntas de madeira deverão estar perfeitamente alinhadas 

e escoradas, de modo a evitar deformações durante a concretagem. 

4. As estacas para fixação das juntas não deverão aparecer depois de executada 

a calçada. 

5. A concretagem só poderá ser iniciada depois de o terreno ter sido vistoriado e 

liberado pela fiscalização. 

6. O concreto deverá ser misturado mecanicamente e deve ser colocado numa 

única camada, não sendo permitido o uso de massa para acabamento. 

O acabamento do concreto deverá ser executado com desempenadeira de 

madeira, devendo a firma executora ser responsável pela proteção e cura do 

concreto. 

 

04.02.103 – BLOCO INTERTRAVADO 

 

1. Os blocos de concreto deverão ser de formato retangular, tipo “paver”, com 

dimensões iguais a 20x10x08cm, de comprimento, largura e espessura, 

respectivamente, conforme especificado em planilha. 

2. Deverá seguir padrão de qualidade igual ou superior ao utilizado pela 

NOVACAP. Sua resistência deverá ser igual ou superior ao especificado pela 

entidade ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland. 

3. Os Blocos Articulados deverão ter, de preferência, formato hexagonal 

(“sextavados”), com a maior dimensão não superior a 40 cm. O tipo de 

articulação deverá ser tal que permita transmitir as pedras adjacentes 50% da 

carga aplicada num único bloco. A espessura será indicada pela 

FISCALIZAÇÃO, de acordo com a intensidade do tráfego prevista para a via. O 

desenho deverá ser submetido à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.  
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4. Os Blocos Intertravados deverão ter formato que garanta um intertravamento 

perfeito da pavimentação e a transmissão correta das forças estáticas e 

dinâmicas resultantes da carga do tráfego. Os blocos não poderão ter juntas 

paralelas ao sentido do tráfego. Deverão ainda ter os bordos superiores 

bisotados, permitindo que a pavimentação atue de forma antiderrapante, 

evitando o fenômeno do “aquaplaning” em situação de pista molhada. O 

desenho deverá ser submetido à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. Os 

Blocos Intertravados deverão ter, preferencialmente, as seguintes dimensões 

máximas: 

- Para blocos com espessura de 5 cm: 15 x 7,5 cm; 

- Para blocos com espessura de 6, 8 ou 10 cm : 23 x 11,5 cm. 

5. FABRICAÇÃO  

a - Os blocos deverão ser moldados em fôrmas metálicas. Os materiais 

empregados deverão obedecer às Normas EB-1, EB-2 e EB-4 da ABNT.  

b - A vibração será por meio mecânico. A fabricação e a desforma deverão ser 

executadas de maneira a obter-se um perfeito adensamento do concreto e um 

perfeito acabamento da face aparente do pavimento. Não serão toleradas 

superfícies aparentes com formas ou texturas defeituosas, assim como serão 

recusados blocos com espessuras diferentes das especificadas. 

6. CONTROLE TECNOLÓGICO 

- A CONTRATADA, deverá apresentar todos os laudos referentes aos 

ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO, 

ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE.   

- Para o controle de resistência a firma Contratada deverá solicitar a presença 

dos técnicos do Laboratório de Concreto da Divisão de Tecnologia do 

Departamento de Urbanização (DITE/DEURB/DU) para confecção de, no 

mínimo, 12 corpos de prova com a utilização do concreto empregado na 

fabricação dos blocos. Os agregados e o traço deverão ser rigorosamente os 

mesmos utilizados na fabricação dos blocos. 

- 24 horas depois de moldados, os corpos de prova serão transportados até o 

Laboratório da NOVACAP, onde ficarão em câmara úmida até a data do 

rompimento. Aos 7 dias serão rompidos 4 corpos de prova e aos 28 dias outros 

4. Os 4 últimos poderão eventualmente, à critério do Chefe da DIATEC e da 

Fiscalização, ser submetidos a ensaios de esclerometria, com esclerômetro 

vertical, devendo cada um dos corpos de prova ser submetido a 10 golpes de 

esclerômetro, adotando-se, como valor final, a média das leituras. 
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- As dez amostras de blocos serão também submetidas à esclerometria, com a 

ação de 10 golpes de esclerômetro para cada bloco, estando o mesmo na 

posição vertical. Será considerada, como índice de resistência, a média das 10 

leituras. Pelo exame do gráfico resultante serão avaliadas as resistências 

correspondentes a cada índice médio. 

- A média da resistência dos corpos de prova, ou das 10 amostras, não poderá 

ser inferior a 25 MPa, para os blocos de 8 e para os de 10 cm de espessura, e 

de 22,5 MPa, para os blocos de 5 e de 6 cm de espessura. Nenhum corpo de 

prova ou amostra poderá apresentar resistência inferior a 20 MPa e 18 MPa, 

para os blocos de espessura acima indicada, respectivamente. 

- O controle de absorção poderá ser solicitado pela Fiscalização ou pelo Chefe 

do Laboratório, sempre que isto for julgado necessário. 

7. ACEITAÇÃO 

- Se, no controle de forma, um ou mais blocos não estiverem dentro das 

especificações, a Fiscalização procederá ao exame de mais 10 amostras. Se 

estas também apresentarem um ou mais blocos fora das especificações, a 

Fiscalização selecionará, ao acaso, mais 10 amostras, e assim, 

sucessivamente, outras dez amostras serão retiradas, até um limite total de 

cem blocos. Caso persistam os resultados negativos para 20% dos blocos 

examinados, ou mais, todo o lote será recusado pela FISCALIZAÇÃO em 

caráter definitivo. 

- Se um dos dois outros testes, o de resistência ou o de absorção, resultar 

negativo, a firma Contratada poderá solicitar à Fiscalização que selecione 

outros conjuntos de 10 amostras, ao acaso, que serão novamente submetidas 

aos testes referidos. Se os segundos conjuntos de amostras forem 

desaprovados, todo o lote correspondente será recusado pela FISCALIZAÇÃO, 

cabendo à Fiscalização a incumbência de exigir a destruição dos lotes de 

blocos rejeitados, ou a adoção das medidas necessárias para garantia de que 

os mesmos não sejam aplicados em obras contratadas pela ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SANTA MARIA - RAXIII. 

      8.   COLOCAÇÃO  

 - Os Blocos Articulados e Intertravados deverão ser assentados com junta de 

0,5 cm (meio centímetro), sobre camada de 5 cm de areia ou pó de pedra isenta de 

pedras, argila e matéria orgânica. Os blocos deverão ser batidos vigorosamente sobre 

o leito de areia e a superfície do pavimento deverá apresentar acabamento perfeito, 

uniforme e sem irregularidades ou diferenças de nível entre os blocos, de acordo com 

o projeto. 
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 O rejuntamento entre os Blocos Articulados deverá ser feito com asfalto de 

penetração 60-70, aplicado a uma temperatura suficiente para garantir uma boa 

penetração nas juntas, preenchendo também as canaletas formadas pelas arestas 

chanfradas dos bordos superiores dos blocos. No caso de pavimentos sujeitos à ação 

de óleos ou graxas o asfalto deverá ser substituído por alcatrão. 

 O rejuntamento entre os Blocos Intertravados deverá ser feito com areia, de 

preferência ligeiramente argilosa, ou com pó de pedra, em estado seco, com o 

emprego de vassoura. Se o material para o rejuntamento só estiver disponível em 

estado úmido ou molhado, o enchimento perfeito das juntas só é possível com a 

utilização de água e vassoura. O desnivelamento entre os blocos deve ser eliminado 

com a utilização de placa vibratória, após o que as juntas necessitam de um 

complemento com o material de enchimento. 

Aplicações recomendadas: 

Blocos de 5 cm de espessura : calçadas e caminhos para pedestres ou ciclistas; 

Blocos de 6 cm de espessura : pistas de tráfego leve, estacionamentos e 

revestimentos de taludes de contenção; 

Blocos de 8 cm de espessura : pistas para tráfego normal em vias urbanas ou 

estradas; 

04.03.101 – MEIO-FIO 

 

8. Os meios-fios deverão seguir o padrão NOVACAP, com as respectivas 

dimensões e coeficientes de resistência Fck= 30Mpa, conforme apresentados 

em planilha e projeto de urbanismo. 

9. Deverão ser assentados com massa forte afim de preservar sua integridade, 

respeitando o nível interno do estacionamento, priorizando a segurança dos 

pedestres e evitar o acesso de veículos. 

10. Deverão ser assentados e nivelados com base em cascalho previamente 

apiloado manualmente, alinhados através de nível e linha de nylon. 

 

05.00.000. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

05.01.000 - LIMPEZA 

05.01.100 - LIMPEZA DA OBRA 
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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. 

 

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. 

 

Procedimentos Específicos 

 

Limpeza com vassouras e espátulas nos cimentados lisos. 

 

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

  

B. 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, se for o caso. 

 

C.  Remoção de excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com 

água e sabão neutro nos azulejos, se for o caso. 

 

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

em pó na divisória de mármore, se for o caso. 

 

E. 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, se 

for o caso. 
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F. 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, se for o caso. 

 

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

qualquer ácido nos aparelhos sanitários, se for o caso. 

 

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

limpeza com pano úmido nos aparelhos de iluminação, se for o caso. 

 

I. Limpeza de ralos e caixas sifonadas, se for o caso. 

 

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

proveniente da construção e da limpeza geral. 

 

ARREMATES 

 

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

sua entrega em perfeito estado. 

 

ENTULHOS 

 

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

serão totalmente removidos da obra. 

 

 

Santa Maria/DF, 01 de outubro de 2019. 

 

Elaborado por: 

 
Eng. Civil Paulo Almeida  

Coordenador - COLOM 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
A Administração Regional de Santa Maria/DF 

Tomada de Preço nº 001/2019 – RA-XIII 

Declaramos que o(s) engenheiro(s) abaixo relacionado(s) 
será(ão) o(s) responsável(eis) técnico(s) pela obra discriminada no objeto da 
tomada de preço em referência. 

 

1. NOME: CREA 
Nº ASSINATURA: 
 DATA REGISTRO 
ESPECIALIDADE: 

 

2. NOME: CREA 
Nº ASSINATURA: 
 DATA REGISTRO 
ESPECIALIDADE: 

 

3. NOME: CREA 
Nº ASSINATURA: 
 DATA REGISTRO 
ESPECIALIDADE: 

 

4. NOME: CREA 
Nº ASSINATURA: 
 DATA REGISTRO 
ESPECIALIDADE: 

 
Todos os profissionais acima relacionados deverão comprovar 

vínculo com a empresa através de contrato de prestação de serviço 
celebrado de acordo com a legislação civil, ou por meio de cópia autenticada 
da CTPS – carteira de trabalho e previdência social acompanhada de cópia 
do registro de empregados, no caso de empregado da licitante, ou por meio 
do contrato social da empresa ou certidão de pessoa jurídica do CREA, para 
o sócio ou proprietário. 

 

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL 
LOCAL E DATA 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

 

 

ANEXO III 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA/DF  

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 – RA-XIII 

Objeto: Contratação no regime de empreitada por preço global de execução obra de 

urbanização de área pública, com a construção de estacionamentos com bloco 

intertravado, calçadas com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na 

região administrativa de Santa Maria 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2019 Prezado senhores, 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa 

proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, 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 licitação 

e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada 

pela RA-XIII quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as 

condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras 

previstas. 

 

 Após, analisarmos minuciosamente toda a documentação da 

licitação supra referida e tomarmos conhecimento de todas as suas condições e 

obrigações, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade o objeto 

epigrafado, em atendimento às especificações indicadas no Anexo I – Projeto Básico 

e seus anexos, pelo preço de:  

Preço Total da Proposta R$ __________ (______Por extenso______) 

 

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto 

de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de 

R$..............................(..........................). 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

 

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital 

e que temos pleno conhecimento do local das obras. 

 

O prazo de execução total das obras é de ( ) dias corridos. 

 

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias 

corridos, contados a partir da data de abertura da licitação. 

 

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos 

previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para 

perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

 

Utilizaremos os equipamentos necessários à perfeita execução 

da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a 

perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir 

ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que 

assim o exija a fiscalização da RA-XIII. 

 

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as 

especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que 

garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e 

instruções da fiscalização da RA-XIII, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 

com as normas mencionadas. 

 

 

Atenciosamente, 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

ANEXO IV 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

 

MODELO A 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de 
Tomada de Preços nº 01/2019, que vistoriamos os locais das obras, objeto desta 
licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as condições e características dos 
mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos serviços 

Local e data 

______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 
 
 
 
 
 

 

MODELO B 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de 

Tomada de Preços nº 01/2019, a inexistência de fato impeditivo à emissão do 

Certificação de Registro Cadastral – CRC – NOVACAP e firmamos o compromisso de 

comunicar eventual superveniência dessa natureza, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei 

nº 8.666/93. 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

MODELO C 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços nº 01/2019, 

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 Constituição Federal. 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 

 

 

 

 

MODELO D 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 

 

Declaramos, para os devidos fins de direito, que a presente pessoa jurídica não possui 

administrador, proprietário ou sócio com poder de direção, seja familiar de agente 

público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração 

pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 

confiança nos termos do Decreto Distrital nº 32.751/2011. 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

ANEXO V 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO E CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO 

 

DADOS DA OBRA 

 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

LOCAIS:   QR 100  e  CL 103 – ENTRE  LOTES C e D - EM SANTA MARIA 
 

 

 

 

  

INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 

SEM DESONERAÇÃO 

RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO: 

FABIO ROSSIGNOLI MARQUES 

CREA: 83382/D-MG 

VALOR DA OBRA: 

R$353.169,65 

ATUALIZAÇÃO DATA 

01 25/09/2019 



RESU

MO 

Fabio Rossignoli 

Marques 

CREA 

83382/D MG 

 

 

 

 

 
 

ÓRGÃO CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
LOCAIS: QR 100 e CL 103 - ENTRE LOTES C e D - EM SANTA MARIA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

Ref.: DATA BASE: SINAPI - Janeiro 2018 

 INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 SEM DESONERAÇÃO  

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO TOTAL DO ITEM 

 

TERRAPLENAGEM 2.172,76 

 

REG. E COMP. DO SUBLEITO 3.397,17 

 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO NATURAL 1.422,43 

 

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA 37.216,63 

 

PAVIMENTO INTERTRAVADO - 8 cm 160.993,85 

 

PAVIMENTO PISOGRAMA 16.403,04 

 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO 20.971,30 

 

CALÇADA EM CONCRETO 51.430,75 

 

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 25.553,49 

 

EXECUÇÃO DE GRAMA 2.539,32 

 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.594,83 

 

ENSAIOS DE LABORATÓRIO e ART 6.425,00 

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.049,08 

 

 Valor total da estimativa de preços COM BDI    353.169,65 

DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  
OBRA NOVACAP 35,90 km 

Bota Fora (ADM de Santa Maria) 0,76 km 



Fabio Rossignoli 

Marques 

CREA 

83382/D MG 

Pavimento 

Intertravado 

 

 

 

 

 

 
 

ÓRGÃO CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

 LOCAIS: QR 100 e CL 103 - ENTRE LOTES C e D -  EM SANTA MARIA  

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

Ref.: DATA BASE: SINAPI - Janeiro 2018 

  INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 SEM DESONERAÇÃO  

 

NOVACAP SINAPI DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL DO ITEM 

 

 

  EXECUÇÃO DE PAV INTERTRAVADO 2.317,81 m2   

  TERRAPLENAGEM     

 CORTE  

  
83338 

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 m3 

 
460,08 

 
m³ 

 
2,30 

 
1.058,18 

  
72844 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 

PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 m3 (DESCARGA LIVRE) 

 
690,12 

 
t 

 
0,79 

 
545,19 

  

95878 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 

 

313,11 

 

t*km 

 

0,75 

 

234,83 

 S PARCIAL 1.838,21 

 

 REG. E COMP. DO SUBLEITO  

 72961 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 

ATE 20 CM DE ESPESSURA 
2.317,81 m2 1,24 2.874,08 

 S PARCIAL 2.874,08 

 

  EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO NATURAL  

  

 
96387 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRA M3 AS 6,23 

NULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 

09/2017 

 

 
185,42 

 

 
m3 

 

 
6,49 

 

 
1.203,41 

 S PARCIAL 1.203,41 

 

  EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA  

  

96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 

 

185,42 

 

m3 

 

140,08 

 

25.974,31 

  
72844 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 

PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 m3 (DESCARGA LIVRE) 

 
278,14 

 
t 

 
0,79 

 
219,73 

  

93596 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 

 

9.985,13 

 

t*km 

 

0,53 

 

5.292,12 

 S PARCIAL 31.486,15 

Como não temos conhecimento de cascalheira licenciada, a base de cascalho está sendo substituída por base em BGS (Brita Graduada Simples) 

 PAVIMENTO INTERTRAVADO - 8 cm  

  

92398 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015 

 

2.145,31 

 

m2 

 

54,38 

 
116.661,96 

  BLOCO INTERTRAVADO 0,194 t/m²   

  

72850 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T 

(CARGA E DESCARGA MANUAIS) 

 

416,19 

 

t 

 

11,38 

 

4.736,24 

 72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 
14.941,23 t*km 0,60 8.964,74 



Fabio Rossignoli 

Marques 

CREA 

83382/D MG 

Pavimento 

Intertravado 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
LOCAIS: QR 100 e CL 103 - ENTRE LOTES C e D - EM SANTA MARIA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO Ref.: DATA BASE: SINAPI - Janeiro 2018 
INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 SEM DESONERAÇÃO 

 

NOVACAP SINAPI DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL DO ITEM 

  PÓ DE PEDRA E AREIA     

  
72844 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 

PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 m3 (DESCARGA LIVRE) 

 
210,78 

 
t 

 
0,79 

 
166,51 

  

95878 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 

 

7.566,88 

 

t*km 

 

0,75 

 

5.675,16 

 S PARCIAL 136.204,61 

 

 PAVIMENTO PISOGRAMA  

  

92392 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

 

172,50 

 

m2 

 

56,26 

 

9.704,85 

  BLOCO INTERTRAVADO 0,194 t/m²   

  

72850 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T 

(CARGA E DESCARGA MANUAIS) 

 

33,47 

 

t 

 

11,38 

 

380,83 

 72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 
1.201,39 t*km 0,60 720,84 

  PÓ DE PEDRA E AREIA     

  
72844 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 

PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 m3 (DESCARGA LIVRE) 

 
16,95 

 
t 

 
0,79 

 
13,39 

  

95878 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 

 

608,44 

 

t*km 

 

0,75 

 

456,33 

 GRAMA DO PISOGRAMA  

 98503 
PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO 

CONCREGRAMA. AF_05/2018 
172,50 m2 12,61 2.175,23 

  

72850 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T 

(CARGA E DESCARGA MANUAIS) 

 

12,94 

 

t 

 

11,38 

 

147,23 

 72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 
464,46 t*km 0,60 278,67 

 S PARCIAL 13.877,36 

 

 

 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO 497,00 m  

  

 
94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- 

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016 

 

 
497,00 

 

 
m 

 

 
33,48 

 

 
16.639,56 

 72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 
1.837,76 t*km 0,60 1.102,65 

 S PARCIAL 17.742,21 

 

 consumo (m³/m²)  peso (t/m³) 

PÓ DE PEDRA 0,0087 M3 1,50 

AREIA MÉDIA 0,0568 M3 1,50 

 

 consumo (m³/m²)  peso (t/m³) 

PÓ DE PEDRA 0,0087 M3 1,50 

AREIA MÉDIA 0,0568 M3 1,50 

 



Fabio Rossignoli 

Marques 

CREA 

83382/D MG 

Pavimento 

Intertravado 

 

 

 

 

 

 
 

ÓRGÃO CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

 LOCAIS: QR 100 e CL 103 - ENTRE LOTES C e D -  EM SANTA MARIA  

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

Ref.: DATA BASE: SINAPI - Janeiro 2018 

  INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 SEM DESONERAÇÃO  

 

NOVACAP SINAPI DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL DO ITEM 

 CALÇADA EM CONCRETO 726,89 m2  

  

97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 

 

726,89 

 

m2 

 

0,51 

 

370,71 

  
 

94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 
 

726,89 

 
 

m2 

 
 

59,35 

 
 

43.140,92 

 S PARCIAL 43.511,64 

 

 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 509,75 m  

  
C4624M 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO, 

DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA (INCLUSIVE 

FORNECIMENTO) 

 
203,90 

 
m2 

 
105,82 

 
21.576,70 

 72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 
70,27 t*km 0,60 42,16 

 S PARCIAL 21.618,86 

 

 EXECUÇÃO DE GRAMA 172,50 m2  

 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 172,50 m2 12,45 2.147,63 

 TRANSPORTE DO CALCÁRIO 0,15 kg/m2 

  

95878 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 

 

0,93 

 

t*km 

 

0,75 

 

0,70 

 S PARCIAL 2.148,32 

 

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

  

5214002M 

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE 

ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 

0,3 MM 

 

49,27 

 

m2 

 

16,59 

 

817,45 

  

5214001M 
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA 

EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM 

 

65,90 

 

m2 

 

8,07 

 

531,81 

 S PARCIAL 1.349,26 

 

 ENSAIOS DE LABORATÓRIO e ART  

 74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 2.317,81 m2 1,38 3.198,58 

 74021/6 
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE 
185,42 m3 2,64 489,52 

 74022/030 
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES 

- CONCRETO 
2,00 und 216,65 433,30 

 74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE 10,00 und 86,13 861,30 

  

6496 - ART 

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela AA - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$15.000,00 Conforme CREA-DF 

 

2,00 

 

und 

 

226,50 

 

453,00 

 S PARCIAL 5.435,70 

 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 93572 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1,00 MÊS 3.795,09 3.795,09 

 93565 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
0,50 MÊS 15.027,56 7.513,78 

 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 24,00 m2 341,30 8.191,20 

 S PARCIAL 19.500,07 



Fabio Rossignoli 

Marques 

CREA 

83382/D MG 

Pavimento 

Intertravado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÓRGÃO CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

LOCAIS: QR 100 e CL 103 - ENTRE LOTES C e D - EM SANTA MARIA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

Ref.: DATA BASE: SINAPI - Janeiro 2018 

  INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 SEM DESONERAÇÃO  

     

NOVACAP SINAPI DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL DO ITEM 

  Valor total da estimativa de preços SEM BDI    298.789,89 

  BDI     

 BDI referente ao total parcial da estimativa, exceto os 

materiais betuminosos 
18,20%  298.789,89 54.379,76 

 MATERIAIS BETUMINOSOS     

     S PARCIAL 54.379,76 

       

  Valor total da estimativa de preços    353.169,65 

 DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE     

  OBRA NOVACAP 35,90 km   

  Bota Fora (ADM de Santa Maria) 0,76 km   

 



A ABC 

Fabio Rossignoli Marques 

CREA 83382/D MG 

Mat. 973128-8 - NOVACAP 

 

 

  

 

 

 
ÓRGÃO CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

  
CURV 

 

 LOCAIS: QR 100 e CL 103 - ENTRE LOTES C e D -  EM SANTA MARIA    

CURVA ABC 
Ref.: DATA BASE: SINAPIJUL/2017 SICROMAIO/2017 SCORIOJUL/2017 ORSEJUL/2017 PREF. DE SP SER. E OBRASJUL/2017 

  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO SEM DESONERAÇÃO 

    

INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 
 

 

ITEM 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

QUANTIDADE 

 

und. 

 

CUSTO UNI 

 

CUSTO TOTAL 

 

% 

%      

ACUMULAD A 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

1 

 

92398 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015 

 

2.145,31 

 

m2 

 

54,38 

 

116.661,96 

 

41,77% 

 

41,77% 

 

A 

 

 

2 

 

 
94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 

 
726,89 

 

 
m2 

 

 
59,35 

 

 

43.140,92 

 

 

15,45% 

 

 

57,22% 

 

 

B 

 

3 

 

96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 

 

185,42 

 

m3 

 

140,08 

 
25.974,31 

 

9,30% 

 

66,52% 

 

B 

 

4 

 

C4624M 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO, 

DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA (INCLUSIVE 

FORNECIMENTO) 

 

203,90 

 

m2 

 

105,82 

 

21.576,70 

 

7,73% 

 

74,24% 

 

B 

 

 

5 

 

 

94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- 

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016 

 

 

497,00 

 

 

m 

 

 

33,48 

 

 

16.639,56 

 

 

5,96% 

 

 

80,20% 

 

 

C 

6 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 

18.515,10 t*km 0,60 11.109,06 3,98% 84,18% C 

 

7 

 

92392 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

 

172,50 

 

m2 

 

56,26 

 
9.704,85 

 

3,47% 

 

87,65% 

 

C 

 

8 

 

95878 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 

 

8.489,36 

 

t*km 

 

0,75 

 

6.367,02 

 
2,28% 

 
89,93% 

 

C 

 

9 

 

93596 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 

 

9.985,13 

 

t*km 

 

0,53 

 

5.292,12 

 

1,89% 

 

91,83% 

 

C 

 

10 

 

72850 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T 

(CARGA E DESCARGA MANUAIS) 

 

462,59 

 

t 

 

11,38 

 

5.264,30 

 

1,88% 

 

93,71% 

 

C 

11 74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 2.317,81 m2 1,38 3.198,58 1,15% 94,86% C 

12 72961 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 

ATE 20 CM DE ESPESSURA 
2.317,81 m2 1,24 2.874,08 1,03% 95,89% C 

13 98503 
PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO 

CONCREGRAMA. AF_05/2018 
172,50 m2 12,61 2.175,23 0,78% 96,67% C 

14 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 172,50 m2 12,45 2.147,63 0,77% 97,44% C 

 

 

15 

 

 

96387 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRA M3 AS 6,23 

NULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 

09/2017 

 

 

185,42 

 

 

m3 

 

 

6,49 

 

 

1.203,41 

 

 

0,43% 

 

 

97,87% 

 

 

C 

 

16 

 

83338 

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 m3 

 

460,08 

 

m³ 

 

2,30 

 

1.058,18 

 

0,38% 

 

98,24% 

 

C 

 

17 

 

72844 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 

PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 m3 (DESCARGA LIVRE) 

 

1.195,98 

 

t 

 

0,79 

 

944,83 

 

0,34% 

 

98,58% 

 

C 

18 74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE 10,00 und 86,13 861,30 0,31% 98,89% C 

 

19 

 

5214002M 

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE 

ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA 

DE 0,3 MM 

 

49,27 

 

m2 

 

16,59 

 
817,45 

 

0,29% 

 

99,18% 

 

C 

 

20 

 

5214001M 

PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA 

EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM 

 

65,90 

 

m2 

 

8,07 

 

531,81 

 
0,19% 

 
99,37% 

 

C 

21 74021/6 
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE 
185,42 m3 2,64 489,52 0,18% 99,55% C 

 

22 

 

6496 - ART 

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela AA - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$15.000,00 Conforme CREA-DF 

 

2,00 

 

und 

 

226,50 

 

453,00 

 

0,16% 

 

99,71% 

 

C 

23 74022/030 
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES 

- CONCRETO 
2,00 und 216,65 433,30 0,16% 99,87% C 

 

24 

 

97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 

 

726,89 

 

m2 

 

0,51 

 
370,71 

 

0,13% 

 

100,00% 

 

C 

 

 
R$ 279.289,82 100% 

 

 

 RESUMO  

 

CATEGORIA 

 

PERCENTUAL 

QUANTIDA 

DE DE 

ITENS 

 

VALOR 

 

ACUMULADO 

A 41,77% 1 R$ 116.661,96 R$ 116.661,96 

B 32,47% 3 R$ 90.691,93 R$ 207.353,88 

C 25,76% 15 R$ 71.935,94 R$ 279.289,82 
TOTAL 100% 19 

R$ 279.289,82 R$ 279.289,82 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

   
CRONOGRAMA F 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO     

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

INTERESSADO: PROCESSO 00143-00001379/2019-13 

 

Orçado por: 

 

Fabio R. Marques 

  

LOCAIS: QR 100 e CL 103 - ENTRE LOTES C e D - EM SANTA MARIA       

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO     

DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL MÊS 1 MÊS 2 

TERRAPLENAGEM 0,62%  R$ 2.172,76 50,00% 50,00% 

   R$ 1.086,38 R$ 1.086,38 

   50,00% 100,00% 

REG. E COMP. DO SUBLEITO 0,96%  R$ 3.397,17 50,00% 50,00% 

   R$ 1.698,58 R$ 1.698,58 

   50,00% 100,00% 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO NATURAL 0,40%  R$ 1.422,43 50,00% 50,00% 

   R$ 711,21 R$ 711,21 

   50,00% 100,00% 

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA 10,54%  R$ 37.216,63 50,00% 50,00% 

   R$ 18.608,32 R$ 18.608,32 

   50,00% 100,00% 

PAVIMENTO INTERTRAVADO - 8 cm 45,59%  R$ 160.993,85 50,00% 50,00% 

   R$ 80.496,93 R$ 80.496,93 

   50,00% 100,00% 

PAVIMENTO PISOGRAMA 4,64%  R$ 16.403,04 50,00% 50,00% 

   R$ 8.201,52 R$ 8.201,52 

   50,00% 100,00% 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO 5,94%  R$ 20.971,30 50,00% 50,00% 

   R$ 10.485,65 R$ 10.485,65 

   50,00% 100,00% 

CALÇADA EM CONCRETO 14,56%  R$ 51.430,75 50,00% 50,00% 

   R$ 25.715,38 R$ 25.715,38 

   50,00% 100,00% 

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 7,24%  R$ 25.553,49 50,00% 50,00% 

   R$ 12.776,75 R$ 12.776,75 

   50,00% 100,00% 

EXECUÇÃO DE GRAMA 0,72%  R$ 2.539,32 50,00% 50,00% 

   R$ 1.269,66 R$ 1.269,66 

   50,00% 100,00% 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,45%  R$ 1.594,83 50,00% 50,00% 

   R$ 797,41 R$ 797,41 

   50,00% 100,00% 

ENSAIOS DE LABORATÓRIO e ART 1,82%  R$ 6.425,00 50,00% 50,00% 

   R$ 3.212,50 R$ 3.212,50 

   50,00% 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,53%  R$ 23.049,08 50,00% 50,00% 

   R$ 11.524,54 R$ 11.524,54 

   50,00% 100,00% 

TOTAL COM BDI 100,00%  R$ 353.169,65  

   

Desembolso Mensal 
R$ 176.584,83 R$ 176.584,83 

Porcentagem Parcial 
50,00% 50,00% 

Desembolso Total 
R$ 176.584,83 R$ 353.169,65 

Porcentagem Acumulada 
50,00% 100,00% 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL QUE ENTRE SI FAZEM A 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA 

– RA-XIII E A EMPRESA  ___,  

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS. 

 

O Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Santa Maria – RA-XIII 

representado por_________________, na qualidade de Administrador Regional, 

com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil do Distrito Federal e no Regimento Interno, doravante 

denominada Contratada, CNPJ nº: 16.597.211/0001-93, com sede na QC 01, 

Conjunto H, Santa Maria/DF,  e  a  empresa     , situada  na(o) 

 ,   inscrita   no   CNPJ   sob o  nº____________, doravante denominada  

CONTRATADA,  neste  ato  representada  por _______________,   RG  nº  

 e  CPF  nº  , conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar 

o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 

mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO 

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Preço nº 

001/2019, da Proposta de fls.       e da Lei nº 8.666 21.06.93. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente contrato a contratação no regime de 

empreitada por preço global de execução obra de urbanização de área pública, 

com a construção de estacionamentos com bloco intertravado, calçadas com 

acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de 

Santa Maria, conforme todos os anexos deste edital. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime 

de empreitada por preço global, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 

8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão ser 

observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas 

Técnicas vigentes, independentemente de transcrição. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 
Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no 

Edital de nº 001/2019 e na proposta aceita pela Administração e por quaisquer 

danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem 

como o pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais 

despesas eventuais, decorrentes da prestação de serviços. 

 

5.1 - Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execução 

do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas 

por ocasião da licitação. 

 

5.2 - Integra o presente Contrato o Edital de Concorrência nº 

001/2019, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 

 

5.3 - Os serviços, objeto do presente Contrato, serão executados de 

conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de 

Edificações do Distrito Federal. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

 
O valor total do presente Contrato é de R$  (por extenso), 

procedentes do Orçamento da RA-XIII para o corrente exercício, nos termos da 

correspondente Lei Orçamentária Anual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

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

Unidade Orçamentária: 09115 – Administração Regional de Santa Maria; II – 

Programa de Trabalho: 5.451.6210.1110.0258 - Execução de Obras de Urbanização 
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na Reg. Adm. de Sta. Maria, III – Natureza da Despesa: 44.90.51 – Obras e 

Instalações, IV – Fonte de Recursos: 100 

 

7.1 - O empenho foi emitido no valor de R$  (por extenso), 

conforme Nota de Empenho nº           /  , datada de  , na modalidade . 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 O Cronograma Físico-Financeiro, apresentado pela Contratada em 

seu envelope contendo “Proposta”, passa a fazer parte do presente Termo 

Contratual. 

 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

 
A garantia de 05% (zero cinco por cento) do valor deste Contrato, 

ora efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do 

contrato, restituída em até 30 (trinta) dias, após requerida ao Administrador 

Regional da RA-XIII.  

 

9.1 - Não serão devolvidos a garantia inicial, respectivos reforços e 

multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

 
O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.º 

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição 

do Atestado de Execução, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta 

única do GDF. 

 

10.1 - A Contratada deverá provar, para fins de pagamento, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução 

n.º 307, de 28.02.86, do CONFEA. 

 

10.2 - O Contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65, II, “d” da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

 
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

11.1 - O prazo total de execução das obras será de 60 (sessenta) 

dias consecutivos, no máximo, e Monitoramento Ambiental - 720 (setecentos e 

vinte) dias consecutivos, contados do dia de recebimento da Ordem de Serviços. 

 

11.2 - O prazo de vigência contratual terá início na data da 

assinatura do Contrato e expirar-se-á 60 (sessenta) dias após o término do prazo 

de execução previsto no item 11.1 desta Cláusula. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada 

mediante celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 60 da Lei n. 8.666/93, 

vedada a modificação do objeto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO 

 
O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a 

limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado à RA-XIII: 

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética 

profissional pela perfeita execução do Contrato. 

 

13.2 - As correções, alterações e/ou complementações solicitadas 

pela RA-XIII serão efetuadas pela Contratada e não implicarão em prorrogação 

de prazo contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA RA-XIII 

 
A RA-XIII 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 QUINTA - DAS PENALIDADES 

 
Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos serviços, 

de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às 

penalidades previstas no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho 

de 1993. 

 

15.1 - No caso de multas, observar-se-á o disposto no Artigo 86 da Lei 

nº 8.666/1993. 

 

15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá 

ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo RA-XIII, ou cobrada 

judicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

 
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para 

tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 
Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das 

penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as 

hipóteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

17.1 - Na hipótese da rescisão prevista no Artigo 79, Inciso I, fica a 
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RA-XIII autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de 

regência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
Dos atos da RA-XIII, decorrentes do presente ajuste, caberá recurso 

na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

 
Os débitos da Contratada para com a RA-XIII, decorrentes ou não do 

ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o 

caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

 
O Administrador Regional da RA-XIII, por meio de Ordem de 

Serviço, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as 

atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 

Contábil. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
Ficam designados pela Contratada como Responsáveis Técnicos pela 

obra objeto do presente Contrato o(s) Engenheiro(s) .... CREA ... 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – 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 útil 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 VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

 Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer 

dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato. 
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Brasília/DF, de .............. de 20.... 

 
Pelo Distrito Federal:                                                                                                   

   

  

Pela Contratada:                                                                                                          
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Anexo VII 
Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte 

 

 

 

A empresa                                                                                      , inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________                       , estabelecida 

no(a)                                                 ,na cidade de                               , 

Estado                                          , neste ato representada pelo seu representante 

legal,                                                                                    , inscrito no CPF (ou CRA) sob o 

nº                            , DECLARA para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou de empresa de pequeno porte, 

conforme lei complementar nº123 de 14/12/2006, e que está apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei, e que não se enquadra nas 

situações relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma lei. 

  

Brasília, __ de     _______  de 2019. 

 

Assinatura e carimbo (representante legal) 

 

   

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



90 

  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Anexo VIII 
 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. Regula a aplicação de sanções 
administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos), 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 artigo 100, 
inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 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 instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 
12 de abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 
2003, DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não 
comprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 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, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e 
das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente decreto. 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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. (Artigo 
alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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 neste Decreto. (Artigo 
alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

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 Administrativas 

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

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 
27069 de 14/08/2006) 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação 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 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
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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 cometida; 

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, 
convocada 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 a licitante e/ou contratada será 
descredenciada 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 cometida; (Alínea alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

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 cometida. 

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. (Alínea alterado pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos 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. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

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

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

SUBSEÇÃO I 
Da Advertência 

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

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

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 participante do Sistema de 
Registro de Preços; 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro 
de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida 
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer 
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou 
assinar o contrato. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

SUBSEÇÃO II 
Da Multa 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
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Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injustificado na 
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de 
despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e 
será aplicada nos seguintes percentuais: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de 
despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e 
será aplicada nos seguintes percentuais: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

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:. 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014) 

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; 

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 montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 35831 de 
19/09/2014) 

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 artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar 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 - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 
de 12/07/2006) 

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento 
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 
35831 de 19/09/2014) 

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

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

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

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Inciso alterado pelo(a) 
Decreto 27069 de 14/08/2006) 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
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III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o seu valor será 
atualizado, a partir da data da aplicação da penalidade, pela variação do Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas. 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 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. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 
12/07/2006) 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada 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. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil 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 respectivos custos de cobrança. 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, 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 justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput 
deste artigo. 

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

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na 
Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais: (Artigo acrescido 
pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015) 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015) 

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 montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 
11/12/2015) 

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 
assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração; (Inciso acrescido 
pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015) 

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual; (Inciso 
acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015) 

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da 
dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 
36974 de 11/12/2015) 

SUBSEÇÃO III 
Da Suspensão 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
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http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
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Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a participação de contratado em 
licitações e o impede de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de 
licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do adjudicado e/ou 
contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, 
de 23 de junho de 2005, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 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, instituído 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: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro 
de Fornecedores do Distrito Federal, instituído 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: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

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

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria 
de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a 
licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou 
eletrônico, ou pregão para inclusão no Sistema de Registro de Preços, 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 autenticada, de forma definitiva; 

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 
autenticada, de forma definitiva; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

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, objetivando 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento; a 
reabilitação de dará com o pagamento. 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. (Alínea 
alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

§ 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 participante do Sistema de 
Registro de Preços; 

II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de 
Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida 
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
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II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer 
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou 
assinar o contrato. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá 
os seguintes efeitos: 

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Parágrafo 
alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do 
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 
participante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante 
todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e 
alterações posteriores; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema 
de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, 
implicará na suspensão perante o órgão sancionador. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 
12/07/2006) 

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 
condutas ali previstas forem praticadas 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 motivos informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações. 

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade 
equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. (Artigo 
alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos 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 de até dois 
anos de sancionamento. 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos 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. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da 
sanção. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas 
ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas 
ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

CAPÍTULO II 
DAS DEMAIS PENALIDADES 

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

I - suspensão temporária do certificado 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 

III - aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso 
revogado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste 
Decreto. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

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: 

Art. 8º 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 21 de junho 
de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

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

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 
respectiva notificação. 

Art. 9º É facultado à interessada 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 
respectiva notificação. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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. 

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 
expediente no órgão ou na entidade. 

§ 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 

§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou 
na entidade. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) (Parágrafo revogado 
pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; (Inciso alterado pelo(a) 
Decreto 26993 de 12/07/2006) 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 
12/07/2006) 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 
12/07/2006) 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 
Federal. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) 
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§ 4° 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 sítio 
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 mantidos por órgãos ou entidades da 
Administração Pública do Distrito Federal. 

§ 5º 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 apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

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 relativos a multas, e as propostas comerciais deverão mencionar 
expressamente a concordância do proponente aos seus termos. 

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, 
ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade específica. (Artigo alterado pelo(a) 
Decreto 27069 de 14/08/2006) 

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. (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 26993 de 
12/07/2006) 

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 
ou na entidade. (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Artigo renumerado pelo(a) 
Decreto 26993 de 12/07/2006) (renumerado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Artigo renumerado pelo(a) Decreto 26993 de 
12/07/2006) (renumerado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

Brasília, 30 de maio de 2006. 

118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 
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Anexo IX 
DECRETO Nº 32.751, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.Dispõe sobre a vedação do 

nepotismo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, 
incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: 

Art. 1º A vedação do nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal observará o disposto neste Decreto. 

Art. 2º Para os fins deste Decreto considera-se: 

I - Nepotismo: a nomeação de familiar para o exercício de cargo em comissão ou de confiança no 
âmbito do Poder Executivo; 

II - familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive; 

III - autoridade administrativa: Governador e Vice-Governador. 

Art. 3º São proibidas as nomeações, contratações ou designações para cargo em comissão ou 
função de confiança e atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
de: 

I - familiar de autoridade administrativa, no âmbito de toda a Administração Pública Direta e 
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal; 

II - familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito do mesmo 
órgão ou entidade. 

§ 1º Aplicam-se também as vedações deste Decreto quando existirem circunstâncias 
caracterizadoras de ajuste para burlar as restrições ao nepotismo, especialmente mediante 
nomea- ções ou designações recíprocas, envolvendo órgão ou entidade da Administração Pública 
do Distrito Federal. 

§ 2º É vedada ainda a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da Administração 
Pública do Distrito Federal, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 
direção que seja familiar de qualquer autoridade administrativa e, no âmbito do mesmo órgão ou 
entidade, de familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança. 

§ 3º As vedações deste artigo estendem-se às relações homoafetivas. 

Art. 4º Não se incluem nas vedações deste Decreto as nomeações, designações ou contratações: 

I - de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados 
permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do 
cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a 
complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além da 
qualificação profissional do servidor ou empregado; 

II - realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, 
designado ou contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do 
nepotismo; 

III - de pessoa já em exercício no mesmo órgão ou entidade antes do início do vínculo familiar 
com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo 
que o anteriormente ocupado; 

IV - para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, quando 
precedidas de regular processo seletivo. 

V - de pessoa para órgão ou entidade distinto daquele em que se encontra lotado o seu cônjuge, 
companheiro ou parente, observado, ainda, o seguinte: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 
39873 de 07/06/2019) 

a) inexistência de subordinação ou controle finalístico entre o órgão ou entidade de lotação da 
pessoa nomeada e o órgão ou entidade em que se encontra lotado o seu cônjuge, companheiro 
ou parente; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Decreto 39873 de 07/06/2019) 
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b) ausência de elementos que indiquem: (Alínea acrescido(a) pelo(a) Decreto 39873 de 
07/06/2019) 

1. ajuste mediante nomeações, designações ou contratações recíprocas; (acrescido(a) pelo(a) 
Decreto 39873 de 07/06/2019) 

2. influência de parentesco no processo de escolha da pessoa nomeada, designada ou 
contratada. (acrescido(a) pelo(a) Decreto 39873 de 07/06/2019) 

Parágrafo único. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em 
comissão ou função de confiança sob subordinação imediata da autoridade administrativa. 

Art. 5º No ato da posse, todo servidor investido em cargo em comissão ou função comissionada, 
no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, preencherá declaração acerca da 
existência de vínculo de parentesco, na forma definida no Anexo II deste Decreto. 

§ 1º O servidor já empossado na data da publicação deste Decreto, deverá preencher a 
declaração no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua publicação. 

§ 2º A declaração de que trata este artigo, devidamente preenchida, datada e assinada, será 
juntada à respectiva pasta funcional, onde permanecerá à disposição dos órgãos de controle, 
devendo o servidor atualizá-la mediante o lançamento de fato novo que tenha surgido 
posteriormente. 

§ 3º As declarações que suscitarem dúvidas sobre a aplicação de Decreto, deverão ser 
encaminhadas ao titular do órgão ou entidade para exame e avaliação. 

Art. 6º Constatada a existência de nepotismo, o titular do órgão ou entidade deve providenciar 
ou solicitar, conforme o caso, a imediata exoneração ou dispensa do servidor público ou 
empregado. 

Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal 
notificar às autoridades competentes os casos de nepotismo de que tomar conhecimento, sem 
prejuízo da responsabilidade permanente dos servidores ou autoridades investidas no cargo ou 
função de confiança, de zelar pelo cumprimento deste Decreto, assim como de apurar situações 
irregulares, de que tenham conhecimento, nos órgãos e entidades correspondentes. 

Art. 7º Serão objeto de apuração específica os casos em que haja indícios de influência ou 
interferência dos agentes públicos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança: 

I - na nomeação, designação ou contratação de familiares em hipóteses não previstas neste 
Decreto; 

II - na contratação de familiares por empresa prestadora de serviço terceirizado ou entidade que 
desenvolva projeto no âmbito de órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal. 

Art. 8º Os editais de licitações deverão estabelecer vedação de que pessoa jurídica, cujo 
administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste 
serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal 
em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: 

Art. 8º Os editais de licitações e de chamamentos públicos estabelecerão a impossibilidade de 
participação de pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de 
direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o segundo grau, de: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016) 

I - contrato de serviço terceirizado; 

I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade 
responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da 
administração pública distrital; ou (Inciso alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016) 

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; 

II - agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja 
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou 
licitação. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016) 

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput se aplica aos contratos pertinentes a obras, 
serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às parcerias com organizações 
da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajuste congêneres. (Inciso alterado pelo(a) 
Decreto 37843 de 13/12/2016) 
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Art. 9º Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão analisados e disciplinados pela 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, ouvida a Procuradoria-Geral 
do Distrito Federal, sempre que a dúvida suscitada envolva questão de natureza jurídica. 

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 


