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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
EDITAL 

CONCORRÊNCIA N ° 01 /2016 

Processo nº 054.001.597/2014 

Licitação regida pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COMPLEMENTARES À OBRA SEDE DO 
BAVOP – BATALHÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA PMDF - SETOR RESIDENCIAL INDÚSTRIA E 
ABASTECIMENTO ÁREA ESPECIAL 10 LOTE “A” GUARÁ II – DF – BRASÍLIA/DF, RA X, CONFORME O 
PROJETO BÁSICO, SEUS ANEXOS E O PROJETO EXECUTIVO, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO 
PRESENTE EDITAL. 

Tipo MENOR PREÇO 

Valor 
Estimado R$ 1.613,217,42 

    

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

“DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇOS” 

Data:   _____ DE __________ DE 2016. Horário: 14h00 

Local: Setor de Áreas Isoladas Sul (Setor Policial Sul), lote 04, Brasília – DF 

     

Comissão 
Permanente de 

Licitação 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF 

Setor de Áreas Isoladas Sul (Setor Policial Sul), lote 04 – Anexo do Quartel do Comando Geral, 

Sala 13, Brasília – DF, CEP 70.610-200 

Telefone: (061) 3190-5564 ou (061) 3190-5565 
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A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – 

CPL/PMDF, designada pela Portaria PMDF nº. 101 de 28 de junho de 2016, leva ao conhecimento dos 

interessados que, na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, irá realizar licitação do 

tipo MENOR PREÇO, na modalidade de CONCORRÊNCIA, no regime de execução indireta - EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL. 

OBJETO: contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para a 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COMPLEMENTARES À OBRA SEDE DO 

BAVOP – BATALHÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA PMDF - SETOR RESIDENCIAL INDÚSTRIA E 

ABASTECIMENTO ÁREA ESPECIAL 10 LOTE “A” GUARÁ II – DF – BRASÍLIA/DF, RA X, CONFORME O PROJETO 

BÁSICO, SEUS ANEXOS E O PROJETO EXECUTIVO, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL, e, 

também, de acordo com as especificações e normas contidas nos anexos do presente edital. 

O presente Edital poderá ser retirado, gratuitamente, no sitio www.pmdf.df.gov.br ou, por 

meio de arquivo eletrônico, na Seção de Procedimentos Licitatórios da PMDF. AS EMPRESAS E OU 

REPRESENTANTES QUE OBTIVEREM O EDITAL VIA INTERNET SE OBRIGAM A ACOMPANHAREM NO DIÁRIO 

OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL E NO SITIO DA PMDF AS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES. Outras informações pelo fone 

(061) 3190-5564 ou (061) 3190-5565 ou no endereço informado no item 1.1. 

Para o recebimento dos anexos ao Projeto Básico: PB-1 - Caderno de Encargos e 

Especificações, PB-2 -  Planilhas Estimativa de Custos e de Composição de Custos Unitários, PB-3 - Cronograma 

Físico-financeiro e PB-4 - Projeto Executivo, a empresa interessada providenciará CD-R ou mídia removível e 

solicitará na CPL/PMDF, no Setor de Áreas Isoladas Sul (Setor Policial Sul), lote 04 – Anexo do Quartel do 

Comando Geral, Sala 21, Brasília – DF, Telefone: (061) 3190-5564 ou (061) 3190-5565, até o último dia útil 

anterior a abertura do certame. 

A obtenção do presente edital e o recebimento de seus anexos caracterizam que esta 

Comissão deu conhecimento de todas as informações, condições e locais para o cumprimento das obrigações 

do objeto desta licitação, em atendimento ao disposto no Inciso III do artigo 30, da Lei nº 8.666/93. 

1. DO DIA, DA HORA E DO LOCAL. 

1.1. A sessão pública para recebimento da documentação e propostas de preços dar-se-á no dia, hora e local 

a seguir indicados: 

Dia:  19 DE SETEMBRO DE 2016. 

Hora: 14h00. 

Local: Auditório do Palácio Tiradentes – Quartel do Comando Geral da PMDF, situado no Setor 

Policial Sul lote 04, Asa Sul – Brasília/DF. telefone/fax (061) 3190-5564 ou (061) 3190-5565. 

1.2. O preço total máximo que esta Administração se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação é de 

até R$ 1.613,217,42 (um milhão, seiscentos e treze mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e dois 

centavos). 

1.3. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 

referentes a esta Concorrência realizar-se-ão no primeiro dia útil subsequente em que tiver expediente 

na PMDF, salvo disposições em contrário. 

1.4. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorrência, com respeito a: 

http://www.pmdf.df.gov.br/
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1.4.1. - recebimento dos envelopes “Documentação e Proposta”; 

1.4.2. - abertura dos envelopes “Documentação” e verificação da situação da licitante  perante o SICAF; 

1.4.3. - devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e 

1.4.4. - abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas. 

1.5. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário 

Oficial do Distrito Federal, pelo menos por um dia, salvo com referência àquelas que puderem ser 

comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente 

quanto a: 

1.5.1. - habilitação ou inabilitação da licitante; 

1.5.2. - julgamento das propostas; 

1.5.3. - resultado de recurso porventura interposto; 

1.5.4. - resultado de julgamento desta Concorrência. 

1.6. A licitante, preferencialmente, chegará com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 

informado no item1.1, para fins de cadastro, o recebimento da documentação será às 14h00. 

2. CONDIÇÃO PRELIMINAR  

2.1. A participação na Licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos da Lei nº 8.666/93, 

deste Edital, Anexos e Instruções, bem como na observância dos Regulamentos Administrativos e das 

Normas Técnicas pertinentes. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras, bem como as 

microempresas e empresas de pequeno porte, que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos; 

3.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus ao tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado concedido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

3.2. Poderão, também, participar da presente licitação, aquelas que estejam devidamente cadastradas e 

habilitadas no SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF; 

3.3. Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação: 

a) empresas que possuam, em seu quadro de pessoal, servidor componente da Secretaria de Estado de 

Segurança do Governo do Distrito Federal ou ainda membro efetivo ou substituto da Comissão 

Permanente de Licitação; 

b) empresas ou empresários que estejam suspensos temporariamente nos termos do inciso III do artigo 

87 da Lei 8.666/1993; ou impedidos nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002; ou declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública direta e indireta dos entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e/ou Municípios); 

c) pessoa jurídica que se encontre sob falência, concordata, em regime de recuperação judicial, 

concurso de credores, liquidação e dissolução; e 

d) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
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e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo 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. 

f) É vedada nos termos do artigo 8º do Decreto distrital número 32.751/2011 a participação no 

certame de pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 

familiar de agente público que 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: 

I - contrato de serviço terceirizado; 

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; 

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

g) Servidor ou dirigente integrante de entidades que Compõem a Secretaria de Estado de Segurança 

Pública. 

h) Considera-se participação indireta, 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. 

i) O disposto na alínea anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. 

j) Entende-se por “familiar de agente público” o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive; 

3.4. A licitante poderá ser representada no dia da abertura da licitação por representante legal credenciado 

com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório. 

3.4.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante 

contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura 

dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

3.4.2. Entende-se por documento credencial: 

a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 

b) Procuração ou Declaração da licitante que conceda poderes para que a pessoa credenciada possa 

decidir e se manifestar em seu nome em qualquer fase desta licitação; 

c) Certificado de Registro Cadastral, em que conste o nome do Representante Legal. 

3.4.3. Cada representante poderá representar apenas uma licitante; 

3.4.4. O documento de representação será apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos 

trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação e Proposta” e integrará os autos do 

procedimento licitatório; 

3.5. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá que 

o seu representante legal se manifeste ou decida em seu nome; 

3.6. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte; 

3.7. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente 

poderão participar da sessão como ouvintes. 



PMDF – Edital de Concorrência 01/2016  

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de  
Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060. 

 5/100 

 

 

4. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1. Os documentos e a proposta necessários à participação dos interessados na presente licitação serão 

entregues em envelopes separados e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, além da logomarca e da razão social das licitantes, os seguintes dizeres: 

 

CONCORRÊNCIA N°. 01/2016 – CPL/PMDF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMDF 

“DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N°. 01” 

“NOME DA EMPRESA” 

“CNPJ: 00.000.000/000-00” 

 

CONCORRÊNCIA N°. 01 /2016 – CPL/PMDF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMDF 

“PROPOSTA - ENVELOPE N°. 02” 

“NOME DA EMPRESA” 

“CNPJ: 00.000.000/000-00” 

 

4.2. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação ter declarado estar encerrado o prazo para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito. 

4.3. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Propostas de Preços” e, uma vez iniciada a abertura dos 

mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final do processo 

licitatório. 

4.4. Não serão aceitos e considerados documentos de Habilitação, Proposta de Preços, recursos 

administrativos e impugnação ao edital apresentados por telex, telegrama, via postal ou fac-símile (fax). 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da licitante, os 

documentos de acordo com os itens 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7, OS QUAIS DEVERÃO SER COLOCADOS, 

PREFERENCIALMENTE ENCADERNADOS, NA ORDEM QUE SE SEGUEM, visando agilizar e facilitar a 

conferência. 

5.1.1. As licitantes poderão optar por prestar suas informações através do SICAF – Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores. Neste Caso, a Comissão Permanente de Licitação verificará a regularidade 

da licitante perante a Receita Federal, a Dívida Ativa da União, o INSS e o FGTS por meio de consulta “on 

line”, na data de recebimento dos envelopes de documentação e propostas. 

5.1.2. A habilitação das licitantes fica condicionada a verificação dos seus registros, bem como da validade dos 

documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da 

abertura do certame, que será impressa sob a forma de “Consulta Situação do Fornecedor”, que 
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instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, do artigo 3º do Decreto nº 

3.722/2001. 

5.2. Relativamente à habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 

eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) 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. 

5.3. Relativamente à regularidade fiscal/trabalhista: 

5.3.1. Os documentos exigidos abaixo, do item “a” até o item “e”, devem ser obrigatoriamente relativos ao 

domicílio ou sede da licitante e do mesmo CNPJ. 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as licitantes. Prova de 

regularidade com a Fazenda do Município e do respectivo Estado, para as licitantes com sede ou 

domicílio fora do Distrito Federal. 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de certidão conjunta negativa relativa a 

tributos federais e a dívida ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) e Secretaria da Receita Federal (SRF), conforme previsto pela Portaria MF 358, de 5 de 

setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014; 

e) Prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias, através de certidão conjunta negativa 

relativa a, conforme previsto pela Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria 

MF nº 443, de 17 de outubro de 2014; 

f) Certificado de Regularidade de situação junto ao FGTS ou instrumento equivalente, emitido pela 

Caixa Econômica Federal. 

g) Certidão Negativa de débitos trabalhistas, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de débitos 

trabalhistas. 

5.4. Relativamente à qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente registrados 

na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 

financeira da Empresa, vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

I - As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 

apresentar o Balanço de Abertura. 
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II - No caso específico de Sociedades do tipo S.A., o balanço e demonstrações contábeis deverão ser 

apresentados por publicação no Diário Oficial do DF ou Estado de origem. 

III - A empresa que tenha optado pelo Lucro Presumido, para fins de imposto de renda, bem como as 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, 

ficam também obrigadas a apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 

último exercício social. 

b) A licitante deverá apresentar os cálculos conforme os índices a seguir, em papel timbrado, assinado 

pelo seu representante legal e por um contador devidamente registrado no CRC: 

 

i) ILG - Índice de Liquidez Geral > 1,00 

  ILG =    AC + RLP 

            PC + ELP 

ii) ILC - Índice de Liquidez Corrente > 1,00 

ILC =    AC  

PC  

iii) GE - Grau de Endividamento < 0,80 

  GE =    PC + ELP 

PL + REF 

 

Onde:  AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

PL = Patrimônio Líquido 

REF = Resultado de Exercícios Futuros 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em um dos índices ILG e ILC, 

contidos no SICAF, deverão comprovar Patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, ou o mesmo percentual, através do Capital Social constante do 

Estatuto ou Contrato Social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial. A comprovação 

deverá ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta 

data através de índices oficiais. 

d) A exigência constante na alínea anterior visa preservar a administração de eventuais demandas, no 

que concerne às condições financeiras da contratada de prestar o serviço a ser licitado. 

e) Somente serão habilitadas no quesito qualificação econômica financeira as que atenderem as todas 

as exigências deste tópico. 

f) A Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial deverá estar datada dos últimos 

90(noventa) dias da data de abertura da sessão pública. 

5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado no certame, quando 

apresentarem a seguinte documentação: 
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a) Declaração que deseja participar da presente licitação como microempresa ou empresa de pequeno 

porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu 

art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecidos nos art. 42 a 49 da 

referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da 

citada Lei Complementar, conforme modelo (E -) do Anexo III. 

I - As microempresas e empresas de pequeno porte que participarem desta licitação deverão 

apresentar documentação e proposta de preços de acordo com o presente edital. 

II - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato, contudo, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

III - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

IV - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.6. Outros documentos: 

a) Declarar, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo à habilitação, ficando obrigada a 

licitante comunicar a ocorrência de fatos supervenientes, conforme anexo III, modelo (A -). 

b) Declaração, que em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, não contrata e 

não contratará, caso seja vencedora da presente licitação, durante o período da execução da obra, 

menores de 16 (dezesseis) anos, bem como não determinará trabalhos em período noturno, 

perigosos ou insalubres a funcionários menores de 18 (dezoito) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos, conforme modelo (B -) do Anexo III. 

5.7. Relativamente à habilitação técnica: 

a) Certidão de pessoa jurídica expedida pelo CREA/CAU da sede da licitante. 

b) CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL – Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, onde fique comprovado que a licitante 

(pessoa jurídica) executou obra de edificação contendo as características abaixo. 

 

Item Descrição dos Serviços 

1 Rede lógica 

2 Rede de captação de águas pluviais 
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3 
Instalações elétricas de baixa tensão contendo: 
- subestação 225Kva; 
- Grupo Gerador 360Kva 

4 650m² de Forro de gesso em placas 60cm x 60cm. 

 

I - As características das obras exigidas no item 5.7“b)” não precisam constar simultaneamente em 

uma mesma edificação. Será admitida a apresentação de diversos atestados, que, em 

conjunto, comprovem a experiência da licitante na construção de edificações contemplando 

todas as características exigidas, mesmo que em obras distintas. Será também admitida a 

apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente da 

licitante.  

c) CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL - Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU acompanhado(s) 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional (is) 

de nível superior legalmente(s) habilitado(s), comprovando a sua responsabilidade técnica na 

execução de obra(s) contendo as seguintes características: 

 

Item Descrição dos Serviços 

1 Rede lógica 

2 Rede de captação de águas pluviais 

3 
Instalações elétricas de baixa tensão contendo: 
- subestação 225Kva; 
- Grupo Gerador 360Kva 

4 650m² de Forro de gesso em placas 60cm x 60cm. 

 

I - As características das obras exigidas neste item 5.7“c)” não precisam constar simultaneamente 

em uma mesma edificação. Será admitida a apresentação de diversos atestados, que, em 

conjunto, comprovem a experiência de profissional(is), na construção de edificações 

contemplando todas as características exigidas, mesmo que em obras distintas. Será também 

admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do quadro 

permanente da licitante. 

II - Os atestados exigidos no subitem 5.7“c)” referem-se à responsabilidade técnica pelo 

desempenho da atividade de execução de obra, referente a edificações, cuja competência é 

atribuída ao Arquiteto, Engenheiro Arquiteto, Engenheiro Civil ou Engenheiro de Fortificação 

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

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

III - A comprovação da capacidade técnico-profissional poderá ser efetuada com a apresentação de 

um único atestado, desde que a obra objeto do atestado contemple todas as características 

exigidas neste edital. 

IV -O(s) profissional(is) (engenheiros civis / arquitetos) apresentado(s) deverá(ao) ser o(s) 

Responsável(eis) Técnico(s) pela execução da obra, admitindo-se a substituição do(s) 
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Responsável(is) Técnico(s) por profissional(ais) de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela PMDF. 

V -O(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) fazer parte do quadro da Empresa 

(funcionários ou sócios), comprovada essa condição por meio de cópia autenticada da CTPS - 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, nesse caso, deverá ser acompanhada de extrato do 

INSS no qual conste esse vínculo, ou pelo Contrato Social da Empresa, CRC da NOVACAP ou 

Certidão de Pessoa Jurídica do CREA/CAU, para o sócio ou proprietário, ou ainda possuir 

contrato(s) de prestação de serviço entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa licitante, 

firmado(s), conforme legislação civil.  

VI -É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma 

empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

VII -A comprovação do vínculo do responsável técnico só será exigida da licitante vencedora e no 

momento da contratação. 

VIII -Não serão aceitos atestados de capacidade técnica de obras/serviços de Supervisão/Fiscalização. 

d) CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA NO CREA/CAU, em nome de cada profissional detentor 

de atestado apresentado em atendimento aos itens acima, com validade na data de recebimento 

dos documentos de habilitação e classificação, emitida pelo CREA/CAU da jurisdição do domicílio do 

profissional. 

I - Se a licitante vencedora for de outra unidade da Federação, no momento da contratação, deverá 

apresentar as certidões do CREA visadas pelo CREA do DF. 

II - Esta certidão será dispensada caso o nome do profissional conste como responsável técnico na 

certidão de registro de pessoa jurídica da licitante. 

e) Atestado ou Declaração de Vistoria Técnica - A Licitante deverá incluir em sua proposta, declaração 

formal emitida por profissional técnico habilitado no CREA/CAU ou atestado de vistoria técnica, 

expedido pela Contratante, afirmando que a empresa proponente tomou conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades acerca do objeto deste Projeto Básico, na forma do modelo (A) de 

Declaração de Vistoria constante no Anexo III e conforme item 23.3, com as consequências do 23.7 

deste Edital. 

I - A Vistoria Técnica se faz necessária, tendo em vista as condições das instalações, que se 

encontram ocupadas e em funcionamento parcial, e das características físicas da edificação e 

do imóvel, os quais exigirão conhecimento prévio das condições e peculiaridades para o 

planejamento das propostas de execução dos serviços. 

II - A vistoria deverá ser previamente agendada por representante da Contratada, pelo telefone 

(61)3190-1596, e ser realizada, juntamente com integrante da PMDF, até no máximo três dias 

antes da data da abertura do certame. Será fornecido o Atestado de Vistoria das Instalações 

pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Projetos da PMDF. 

III - É vedada a realização de vistoria, pelas empresas interessadas, em data e horários simultâneos. 

As empresas interessadas deverão realizar vistoria de forma individualizada. 
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IV -No ato da vistoria, as Licitantes devem inteirar-se das condições e do grau de dificuldade dos 

serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos 

mesmos, sejam projetos ou obra. 

V -Para realizar a vistoria, o Responsável Técnico pela licitante deverá apresentar o registro 

profissional e documento que comprove vínculo com a empresa. 

6. DA PROPOSTA 

6.1. A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo II, devendo vir 

datilografada ou impressa eletronicamente, em uma via original, em papel com timbre da firma, 

tamanho ofício ou carta, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas rasuras 

ou entrelinhas, em que conste o número deste Edital, assinada na última página e rubricada nas demais 

pelo representante legal da licitante ou seu procurador constituído, juntando-se, neste caso, cópia da 

procuração com poderes específicos. 

6.1.1. O representante legal deverá comprovar essa qualidade, anexando cópia de pelo menos um dos 

documentos indicados no item 3.4.2 deste Edital. 

6.1.2. É obrigatória a assinatura da Proposta de Preços, do Cronograma Físico-Financeiro e das Planilhas 

Orçamentárias pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico (Eng. Civil ou 

Arquiteto) a cujo cargo ficará a execução da obra. 

6.2. Na proposta será consignado: 

a) Preço global em reais, pelo qual a empresa se compromete a executar os serviços objeto do 

presente Edital. 

b) O preço global proposto pelo licitante não poderá, sob pena de desclassificação, ser superior ao 

custo estimado pela PMDF, na forma do art. 48 da Lei nº 8.666/93.  

c) O Prazo para execução total da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir do quinto dia 

útil após o recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma físico-financeiro e prazo de 

validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. 

d) O valor do ISS compreendido no preço, observado o disposto no Decreto nº 14.122, de 19 de agosto 

de 1992, que regulamenta a Lei n o 294 de 21/07/92, do Governo do Distrito Federal. 

e) Na proposta de preços deverá ser declarada expressamente, a concordância do proponente aos 

termos do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e 

nº 27.069, de 14/08/2006 (das sanções). 

6.3. A proponente deverá apresentar Planilha Orçamentária por ela elaborada, detalhada, contendo os itens 

referentes aos serviços e obras que compõem o valor total proposto. Esta Planilha Orçamentária servirá 

de base para análise do valor total proposto e elaboração do Cronograma Físico-Financeiro. 

6.4. A PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR EM ANEXO À PROPOSTA: 

a) Planilha de Orçamentária, conforme modelo do Anexo IV deste edital; 

b) Memória de cálculo de quantitativos, conforme modelo do Anexo V deste edital; 

c) Composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do valor total 

proposto para as obras e/ou serviços; 
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d) Demonstrativo dos encargos sociais de mão-de-obra, aplicado nas composições de preços 

unitários; e 

e) Demonstração da composição do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas). 

6.5. Propostas onde haja ocorrência de preços unitários superiores aos orçados pela Polícia Militar do 

Distrito Federal, conforme anexo PB-2 ao Projeto Básico, e 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, serão 

desclassificadas; 

6.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem incompatibilidade entre a planilha de preços e 

a planilha de composição de preços unitários. OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS DA PLANILHA DE 

CUSTO E DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DEVEM SER IGUAIS. 

6.7. OS ITENS DAS PLANILHAS (ORÇAMENTÁRIA E DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO) DEVERÃO SER 

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DOS CÓDIGOS ESTABELECIDOS NO DECRETO Nº 92100 DE DEZEMBRO DE 

1985 E PORTARIA Nº 22963 DE 23 JULHO DE 1995 DO MARE. 

6.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Concorrência, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais 

licitantes. 

6.9. Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário, simbólico, irrisório ou de valor 

zero, incompatível com o preço dos insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, PARA OS QUAIS DEVERÃO SER 

ANEXADOS ÀS PROPOSTAS OS TERMOS DE RENÚNCIA DAS PARCELAS OU DA TOTALIDADE DA 

REMUNERAÇÃO. 

6.10. Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da obra/serviço deverá a 

licitante dar imediata comunicação por escrito à CPL/PMDF, apontando dúvidas e/ou irregularidades 

que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a 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/serviços. 

6.11. Os serviços a serem executados são aqueles constantes do caderno de encargo e especificações, dos 

projetos executivos e da(s) planilha(s) orçamentária(s) anexa(s) ao presente edital, sendo de total 

responsabilidade da licitante a quantificação do material e demais insumos necessários para a 

perfeita execução da obra. 

6.11.1. A licitante vencedora se obrigará a fornecer as instalações, o pessoal técnico e os aparelhamentos 

adequados e necessários para a realização do objeto. 

6.12. A proposta será acompanhada de cronograma físico-financeiro, devidamente assinado por profissional 

técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 5194/66 e pelo representante legal, contendo os 

itens correspondentes a planilha orçamentária: 

6.12.1. O cronograma físico-financeiro apresentado na proposta é apenas indicativo. O cronograma definitivo 

deverá ser elaborado pela licitante vencedora em até dez dias após a emissão da ordem de serviço e 

aprovado pela Diretoria de Projetos da PMDF. 
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6.12.2. As Planilhas Orçamentárias e a de Composição de Preços Unitários deverão ser entregues, também, 

gravadas em um único CD/R ou mídia equivalente, em programa tipo Microsoft Excel ou similar, 

devidamente identificado com o nome e CNPJ do licitante e da licitação. ITEM DE APRESENTAÇÃO 

OBRIGATÓRIA NO ENVELOPE Nº 02, sob pena de desclassificação. 

7. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1. No dia, hora e local especificados no subitem 1.1 deste Edital, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

receberá os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA, numerando-os de acordo com a 

ordem de entrega. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo de recebimento dos 

envelopes, nenhum outro documento será recebido. 

7.2. Concluído o recebimento dos envelopes terá início à abertura dos ENVELOPES Nº. 01, contendo a 

documentação de habilitação que será conferida e examinada pela COMISSÃO. 

7.3. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da COMISSÃO e pelos 

representantes legais das firmas licitantes, não cabendo posteriormente qualquer reclamação por parte 

daqueles que se abstiverem de rubricá-los. 

7.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

“Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorrência ou com 

irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

7.5. Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados no original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de 

Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.5.1. Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do original, 

até o último dia útil anterior ao certame; 

7.5.2. serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.5.3. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.5.4. a Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que julgar necessário. 

7.5.5. os originais entregues não serão retirados do processo e não serão devolvidos por nenhuma alegação. 

7.6. Abertos os envelopes de nº 01, contendo a DOCUMENTAÇÃO, a COMISSÃO, poderá divulgar, na mesma 

ou em outra reunião, o resultado do exame da documentação, devolvendo às licitantes inabilitadas o 

segundo envelope (PROPOSTA), ainda fechado, mediante recibo, desde que não tenha havido recurso 

ou após a sua denegação. 

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

7.7.1. em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e 

com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 
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7.8. Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido. Quando o documento 

apresentado não informar a sua validade deverão estar datados dos últimos 90(noventa) dias. 

7.8.1. Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica. 

7.9. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 

diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 

7.9.1. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão 

Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a 

conclusão da habilitação dar-se-á em sessão posterior convocada previamente, ou mediante publicação 

de aviso no Diário Oficial do Distrito Federal. 

7.9.2. As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da 

Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos 

representantes legais das licitantes presentes. 

7.9.3. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela 

Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”. 

7.10. Encerrada a fase de habilitação proceder-se-á a abertura dos ENVELOPES “PROPOSTA” das licitantes 

habilitadas, e lidos em voz alta os seus conteúdos, registrando-se em ata todas as ocorrências e 

declarações. 

7.10.1. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificá-las por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes. 

7.11. Nos termos do art. 40, inciso VI, c/c o art. 43 § 6º, da Lei nº 8.666/93, após a fase de habilitação, não 

cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão. 

7.12. Após abertos os envelopes das propostas, sendo devidamente rubricados todos seus documentos por 

todos os integrantes da CPL e pelos Licitantes, será suspensa a sessão para que a equipe técnica da 

PMDF realize a análise das planilhas de preço e de composição de preço unitário, sendo marcada nova 

data para continuar os trabalhos. 

7.13. É facultado à COMISSÃO ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documentos ou de informações que deveriam constar originalmente nos envelopes 01 ou 02. 

7.14. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada 

sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 

licitantes presentes e pela Comissão. 

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 

8.666/93, as propostas que: 

a) apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim consid 
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b) ados 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; e 

c) não atenderem às exigências contidas nesta Concorrência. 

8.2. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 

pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

8.2.1. A licitante que ficar enquadrada nas situações dispostas no item 8.2, deste Edital, deverá demonstrar a 

exequibilidade de sua proposta por meio de relatório substanciado, conforme exigência prevista na 

segunda parte do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93, sob pena de sua desclassificação, na forma 

prevista no mesmo artigo. 

8.2.2. A Comissão de Licitações analisará o relatório substanciado, julgando-o aprovado ou não aprovado; 

8.3. Das licitantes classificadas na forma do item acima cujo valor global da proposta for inferior a 80% 

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a)” e “b)” do item 8.2 será exigida, para 

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

artigo 56, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente 

proposta. 

8.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação da PMDF poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de outras, escoimadas das causas que as desclassificaram. 

9. DO JULGAMENTO 

9.1. O Julgamento será procedido de acordo com o tipo de licitação menor preço, previsto no Art. 45, § 1º, 

Inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo julgada vencedora a firma que apresentar o menor 

preço global para execução dos serviços e atender a todas as exigências do edital. 

9.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não havendo a participação de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 

qual todos os concorrentes serão convocados, sendo que o não comparecimento de qualquer licitante à 

reunião marcada para o sorteio não impedirá que ela se realize. 

9.2.1. Quando na licitação houver a participação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos: 

9.2.1.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas ou 

de empresa de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores a proposta mais bem classificada. 

9.2.1.2. A preferência de que trata o subitem 9.2.1.1. será concedida da seguinte forma: 

I - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, 
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situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, devendo para tanto a proposta 

ser classificada como vencedora do certame; 

II - Não ocorrendo a classificação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem em situação 

de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas; 

IV - O prazo para apresentação de nova proposta deverá ser de no máximo 05(cinco) dias úteis, sob 

pena de preclusão; 

V - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado serão 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

VI - O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.3. A COMISSÃO poderá admitir propostas que apresentarem vícios de forma ou erros evidentes, sempre 

que estes vícios não abranjam questões substantivas ou que sua correção não viole o princípio de 

igualdade das proponentes. 

9.4. Conforme dispõe o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44, § 2º da Lei nº 8.666/93, não se considerará qualquer 

oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, 

nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

9.5. O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES 

Dos atos da Administração decorrentes deste edital cabem: 

10.1. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 

de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

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

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 78 desta lei; 

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

10.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

10.3. Pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, 

conforme o caso, na hipótese do § 4º do art. 87 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

intimação do ato. 

10.3.1. A intimação dos atos referidos no item 10.1, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste edital, excluídos os 

relativos a advertência e multa de mora, 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. 
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10.3.2. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item 10.1 deste edital terá efeito suspensivo, podendo a 

autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso 

interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

10.3.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

10.4. 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. 

10.5. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os 

autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

10.6. Somente poderá recorrer ou impugnar recurso, o representante legal, mandatário constituído ou 

pessoa expressamente credenciada pela licitante; 

10.7. Os recursos deverão conter obrigatoriamente sob pena de não serem reconhecidos: 

a) nome e endereço da licitante; 

b) data e assinatura, esta com a menção do cargo e nome do signatário; 

c) objeto da petição com a indicação clara dos atos e documentos questionados; 

d) fundamentação do pedido; 

e) instrumento público ou particular de procuração (com firma reconhecida) ou Contrato Social que 

credencie o peticionário. 

10.8. Na fluência dos prazos para interposição do recurso ou impugnação, o processo ficará na Secretaria da 

Comissão, onde as licitantes poderão ter vista dos autos. 

10.9. Decidido o recurso, a Comissão dará conhecimento às licitantes, através de aviso publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal. 

10.10. Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Se este 

recair em dia sem expediente na PMDF, o término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. 

10.11. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

10.12. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação até 

5(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § lº do art. 113 da mesma lei. 

10.13. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, conforme 

artigo 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

10.14. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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11.1. Feita à classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos, a COMISSÃO lavrará ata 

circunstanciada, encaminhando o processo ao Chefe do Departamento de Logística e Finanças – DLF, 

para homologação, com a adjudicação do objeto ao primeiro classificado. 

11.2. Após a homologação, a licitante adjudicatária será notificada e convocada a assinar o Termo de 

Contrato. 

12. DO CONTRATO 

12.1. O contrato para execução das obras objeto desta licitação será estabelecido entre o DISTRITO FEDERAL, 

por meio da POLÍCIA MILITAR DO DF e a firma vencedora, após a adjudicação do objeto licitado, no 

regime de empreitada por preço global. 

12.2. A Seção de Contratos da DALF/PMDF convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação formalizada, sob pena de decair 

o direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no ANEXO VIII - DAS PENALIDADES deste 

Edital. 

12.3. Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação do número da conta, código e 

nome da agência do BRB - Banco de Brasília S/A, em atendimento ao Decreto nº 32.767/2011, para fins 

de pagamento. 

12.4. 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 nº 32.767/2011. 

12.5. O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente acima estabelecido poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

12.6. É facultado à Administração quando o convocado não assinar o Termo de Contrato ou não aceitar a 

retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, 

independente da cominação prevista no Art. 81, da Lei 8.666/93 e das sanções estabelecidas no anexo 

VIII deste edital. O disposto neste item não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 

2º desta Lei 8.666, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

Art. 81.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados 

nos termos do art. 64, § 2o desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo 

e preço. 

Art. 81 da Lei 8.666/93 
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12.7. O caderno de Especificações e Encargos Gerais e o Projeto Básico farão parte integrante do Contrato, 

valendo como se fossem nele efetivamente transcrito. 

12.8. Será exigida em forma de caução da firma vencedora, a garantia 5% (cinco por cento) do valor total da 

obra, podendo a contratada, optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, incisos I (caução 

em dinheiro ou títulos da dívida pública) ou II (seguro-garantia) ou III (fiança bancária)da Lei nº 

8.666/93. 

12.9. No caso de a licitante optar pela fiança bancária: 

a) a cobertura deverá se estender  até 60 (sessenta) dias após o período de execução do contrato. 

b) Para assinatura do aditivo contratual de prorrogação de prazo a contratada deverá apresentar a 

prorrogação da fiança bancária referente ao período de prorrogação do mesmo. 

c) A caução de fiança bancária será resgatada pela PMDF até 72 horas antes do vencimento, caso não 

tenha em seu poder o termo de recebimento definitivo da obra. 

12.9.1. No caso da licitante optar pela apresentação do Seguro garantia, a apólice deverá conter cláusula de 

“INCANCELABILIDADE DO SEGURO”. 

12.10. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de 

validade da garantia de execução do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a 

efetivação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pela Administração. 

12.11. A garantia de execução do contrato ou seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA 

após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas. 

12.12. Para que o requerimento solicitando a devolução da caução seja protocolado na PMDF deverá estar 

acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cópia do Termo de Recebimento Definitivo.  

12.13. A Contratada, responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do disposto no art. 618 do 

Código Civil. 

13. DA RESCISÃO 

 

13.1. A Administração poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelo artigo 79, 

inciso. I, da Lei 8.666/93, desde que, formalmente justificada e assegurado o direito ao contraditório e 

ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo art. 80 desse mesmo 

diploma legal, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no item 19. 

14. DOS PRAZOS 

 

14.1. O prazo de vigência do Contrato ou instrumento equivalente é de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura. 

14.2. O prazo de início da obra será de até 5 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem 

de Serviço emitida pela Diretoria de Projetos do Departamento de Logística e Finanças da PMDF. 

14.3. O prazo máximo de execução e conclusão da obra será de 180 dias corridos a partir do quinto dia útil 

após o recebimento da ordem de serviço. 
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14.4. Os prazos previstos nos itens anteriores poderão ser excepcionalmente prorrogados, a critério da 

administração, quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo de caso fortuito ou força maior, justificado perante a fiscalização, aceito pela mesma e com o de 

acordo da PMDF. 

14.5. A execução da obra contratada será planejada e controlada através de cronograma físico-financeiro 

definitivo, que será elaborado pela CONTRATADA e entregue em até 10 (dez) dias úteis após a 

liberação da Ordem de Serviço, sendo submetido à Seção Técnica da PMDF, para aprovação. 

14.5.1. Caso não seja aprovado, a CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para a correção dos vícios apontados e 

entrega de novo cronograma físico-financeiro definitivo. 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. O recebimento da obra dar-se-á da seguinte maneira: 

15.1.1. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

15.1.2. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 

8.666/93 e no Enunciado nº 11 da Súmula de Jurisprudência do TCDF.  O prazo a que se refere este 

subitem não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no edital. 

15.2. O Recebimento Definitivo da obra fica condicionado à apresentação do ASBUILT, quando for o caso, e 

da Carta de Habite-se emitida pela Administração Pública responsável. 

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

legislação pertinente; 

15.4. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05(cinco) anos, contado do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

16. DAS LICENÇAS E FRANQUIAS 

16.1. A CONTRATADA deverá registrar no CREA/CAU, as Responsabilidades Técnicas da obra, referentes à sua 

execução. 

16.2. A CONTRATADA será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno 

desenvolvimento da obra/serviços e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e 

Previdência Social. 

16.3. A CONTRATADA deverá proceder a retirada de licenças, aprovações, alvará, habite-se e outros 

documentos. Caberá a Divisão de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Projetos – DEA/DIPRO, o 

fornecimento dos documentos legais de propriedade, e outros documentos necessários às licenças 

desta obra. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. Os pagamentos serão realizados em parcelas pela PMDF, de acordo com as Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, 
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liquidada até 30(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, por 

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

documento no qual constará o desembolso máximo por período. 

17.1.1. O faturamento terá como base o Boletim de Medição expedido pela contratada, devidamente 

atestado pela fiscalização. 

17.1.2. As medições para o preenchimento do citado Boletim serão realizadas apenas uma vez por mês 

conforme cronograma de desembolso constante do cronograma físico-financeiro definitivo. 

17.1.3. O faturamento de serviços executados com valor maior que o previsto para o desembolso mensal 

deverá conter relatório técnico da contratada com a devida justificativa, sendo aprovado pelo 

executor do contrato, após parecer técnico da fiscalização da PMDF. 

17.2. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB junto ao Banco de Brasília S/A BRB 

como determina o Decreto 32.767/2011. 

17.2.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão 

formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 

sua apresentação. 

17.2.2. 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 nº 32.767/2011. 

17.3. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição deverão ser 

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

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

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

17.5. Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar a PMDF /Diretoria 

Financeira: 

a) o recolhimento dos encargos junto à Previdência Social (GRPS), constando o número do contrato e 

endereço da obra; 

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

relação de empregados (GRE); 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

d) Certidão conjunta negativa relativa a tributos federais e a dívida ativa da União expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Secretaria da Receita Federal (SRF). Neste caso, 

será aceita a certidão positiva com efeito negativo. 

e) Relação das empresas subcontratadas, acompanhada da relação dos funcionários que 

efetivamente foram utilizados na obra, bem como, cópia das guias de pagamento dos encargos 

trabalhistas e previdenciários. 

f) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a 

Justiça do Trabalho. 

g) Certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, relativa a contribuições previdenciárias e as 

de terceiros. 

17.5.1. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte 

documentação, além daquela prevista no item 17.5 acima: 
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a) Matrícula da obra ou serviço no INSS e Matricula CEI; 

b) Relação de empregados – RE; 

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

d) A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) ou ou R.R.T (Registro de Responsabilidade Técnica) da 

obra ou serviço junto ao CREA/CAU. 

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

executor. 

17.6. A liberação da fatura de cada etapa do cronograma físico-financeiro, só será feita após análise e 

aprovação da medição relativa à fatura, pela Seção Técnica da PMDF. 

17.7. Para o pagamento da última Nota Fiscal/Fatura (etapa da obra), estará condicionada a apresentação da 

guia de quitação das taxas de energia elétrica e água, quando for o caso, e do Termo de Recebimento 

Definitivo da Obra. 

17.8. A PMDF não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada à multa que 

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

efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado. 

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

financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela 

até a data do efetivo pagamento, será o IPCA. 

17.10. Em atendimento ao disposto no art. 40 Inciso XIV, “d”, da Lei nº 8.666/93, o critério de compensações 

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

pagamentos, será o IPCA. 

18. REAJUSTES FINANCEIROS 

18.1. Para serviços executados em prazo inferior a 01 (um) ano, os preços propostos serão fixos e 

irreajustáveis, conforme instrui o Artigo 28, § 1 o da Lei nº 9.069, de 29/06/1996. 

18.2. Para os serviços em que a sua execução ultrapasse o prazo de 01(um) ano, os preços serão reajustados a 

cada período de 12 (doze) meses, tomando-se como data base a data limite para apresentação da 

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

em vigor, através da seguinte formula: 

R = V x (I1 – I0)/I0 

Onde: 

R = Valor do reajustamento 

V = Valor sujeito ao reajustamento 

I1 = Col 35 da FGV – Edificações – correspondente ao 12º mês posterior à data de apresentação da 

proposta. 

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

18.3. Não haverá reajustamento quando o período de execução de execução da obra, superior a um ano, seja 

resultante de prorrogação do prazo, causado pela Contratada. 

19. DAS SANÇÕES.  
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19.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente licitação serão aplicadas às 

penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores (Decreto Distrital 

26.993/2006 e Decreto Distrital 27069/2006), que regulamentou a aplicação de sanções administrativas 

previstas na Lei nº 8.666/93. 

19.2. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das 

normas previstas neste edital e dos contratos dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 

88 da Lei nº 8.666/93, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e 

das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital contido 

no ANEXO VIII deste edital. 

19.3. Em caso de aplicação de multa será primeiramente descontado a garantia contratual, conforme previsto 

no §2º do art. 86, da Lei 8.666/93. 

20. DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. Além das obrigações e atribuições previstas no PROJETO BÁSICO, nas ESPECIFICAÇÕES, na Minuta de 

Contrato e outras decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serão obrigações da 

contratada: 

20.2. Dar início à obra/serviço em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da ordem 

de serviço emitida pela Seção Técnica da PMDF. 

20.3. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização a ser exercida pela Seção Técnica da 

PMDF, atendendo prontamente as orientações ou reclamações. 

20.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo. 

20.5. Responder por qualquer acidente que venha ocorrer com os seus empregados em decorrência da 

execução dos serviços. 

20.6. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, 

cause embaraço à boa execução da obra/ serviço. 

20.7. Responsabilizar-se civil e criminalmente, fiscal e trabalhista, por todo e qualquer dano que venha causar 

à administração ou prepostos, em decorrência da execução da obra/serviço, objeto desta licitação, não 

cabendo a Administração em qualquer hipótese responsabilidade por quaisquer danos verificados 

durante a vigência do contrato diretos, indiretos ou lucros cessantes. 

20.8. Responsabilizar-se, ainda, por eventuais danos ou desvios de bens que lhe forem confiados ou a seus 

prepostos, devendo efetuar a reparação correspondente, logo após o recebimento da notificação, sob 

pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber. 

20.9. Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela Contratante. 

20.10. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

20.11. Comprovar a cada mês o efetivo cumprimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 

pagamento dos empregados. 

20.12. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
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do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 

Imóveis. 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Cumprir as condições de pagamento estipuladas. 

21.2. Emitir no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da comunicação formal     pela CONTRATADA, o 

Atestado de Execução, que servirá de base para o faturamento. 

21.3. Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, por parte da contratada. 

21.4. Designar representante para acompanhar a execução do contrato. 

22. DA FISCALIZAÇÃO 

22.1. A fiscalização dos serviços será feita por representante da PMDF, devidamente credenciado, 

denominado executor do contrato ou fiscal de obra, assistido, quando solicitado, por técnico da Seção 

de Engenharia e Arquitetura da DIPRO/DLF/PMDF, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirão no 

curso da execução da obra e de tudo dará ciência conforme art. 67 da lei 8.666/93 e de acordo com o 

Decreto 32.598/2010 das Normas de Execução Orçamentária Financeira do Distrito Federal. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Eventuais divergências entre os termos do Edital, dos modelos e anexos prevalecem os termos do Edital, 

demais divergências analisar o Caderno de Especificações. 

23.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação da proposta. 

23.3. As licitantes deverão visitar e vistoriar o local da obra em data a ser agendada junto à Seção de 

Engenharia e Arquitetura da DIPRO, no horário de 13h00 às 18h00, nos dias úteis,  pelo telefone 3190 

1596. Será obrigatória a presença de técnico da PMDF durante a vistoria, que assinará a Declaração de 

Vistoria juntamente com o responsável técnico da licitante. 

23.3.1. A VISTORIA DEVERÁ OCORRER, NO MÁXIMO, ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DE 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. 

23.3.2. É de inteira responsabilidade do licitante a quantificação do material e demais insumos necessários à 

perfeita execução da obra, conforme o projeto executivo e planilha de preços indicativa da PMDF, não 

cabendo qualquer compensação à licitante pela proposta apresentada a quem das necessidades reais. 

23.4. Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos 

dos projetos arquitetônicos, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes integrantes da 

documentação técnica fornecida pela Seção Técnica da PMDF, para a execução da obra e/ou serviços. 

23.5. Os quantitativos apresentados nas planilhas estimativas não deverão ser 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 a execução do objeto do edital. 
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23.6. Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da obra e serviços, deverá a 

licitante dar imediata comunicação por escrito, à CPL/PMDF, apontando dúvidas e/ou irregularidades 

que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão as 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. 

23.6.1. A não comunicação, conforme acima previsto, configura aceitação tácita das condições, projetos, 

cadernos, orçamentos e declarações previstas neste Edital, não sendo passível de qualquer 

indenização ou compensação por divergências que possam existir entre os documentos analisados 

pela licitante. 

23.7. Serão inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou 

dificultem a execução e a entrega do objeto licitado, inclusive da instalação provisória de energia, 

água e telefonia. Recomenda-se que o licitante visite e examine o local das obras e suas cercanias 

obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária 

para a elaboração de sua proposta e eventual celebração do Contrato. Todos os custos associados à 

vistoria ao Local das Obras serão arcados integralmente pelos próprios licitantes. 

23.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados, em qualquer época. 

23.9. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao conteúdo das propostas, até a 

respectiva abertura. 

23.10. A CONTRATADA não poderá subcontratar o total das obras e serviços a ela adjudicados, salvo quanto 

aos itens de serviços indicados no Projeto Básico – ANEXO IX, que por suas especializações possam 

requerer o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, neste caso, mediante 

autorização expressa da PMDF e desde que não ultrapasse ao limite de 30% do total dos serviços. 

23.11. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DEFINITIVO SERÁ IMUTÁVEL DURANTE TODO O DECORRER DA 

OBRA, SALVO CASO DE ADITIVO CONTRATUAL QUE O ALTERE. 

23.11.1. Caso ocorra atraso na execução de alguma etapa, a empresa será considerada em mora e, caso 

persista o atraso por mais um período de medição, sem a devida regularização, poderá ser 

instaurado o devido processo administrativo disciplinar para apurar se há justificativa para o 

atraso ou se será caso de imputação de responsabilidade. 

23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos na Lei 8.666/93, 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. Os prazos só se iniciaram ou venceram em dia de expediente na PMDF. 

23.13. Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Comissão, que deverá, subsidiariamente, 

valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis. 

23.14. A PMDF reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, bem como adjudicar a 

contratação do seu objeto no todo ou em parte, sem que caiba às licitantes o direito de reclamação ou 

indenização de qualquer espécie, excepcionada a hipótese do Art. 49 da Lei 8.666/93. 

23.15. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA; 

ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 

A - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

B - DECLARAÇO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

C - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

D - DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

E - DECLARAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

ANEXO IV - MODELO DA PLANILHA DE CUSTOS; 

ANEXO V - MODELO DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS 

ANEXO VI - TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

ANEXO VII - DA MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VIII - DAS PENALIDADES. 

ANEXO IX - PROJETO BÁSICO; 

Anexo PB-1 -CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES; 

Anexo PB-2 - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS; 

Anexo PB-3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

Anexo PB-4 - PROJETOS EXECUTIVOS;  

 

Brasília – DF,       de                    de 2016. 

 

 

 

 

PAULO SÉRGIO CASSIANO DA SILVA – TC QOPM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 
 

Indicação de Equipe Técnica 
Declaração de Responsabilidade Técnica 

 
Ref.: Concorrência nº 01/2016-CPL/PMDF. 
 

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a 
realizar a obra, objeto da licitação ________________________. 

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, junto à CPL/PMDF, conforme 
disposto no Edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e 
declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nºs. 1044 de 25/03/2014, 336 de 
27/10/89 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Lei Federal nº 5.194 de 
24/12/66: 

1. Diretor técnico 

Nome:______________________________________________CREA/CAU  nº_________ 
Especialidade: ________________________________ data de registro:_____________ 
Assinatura:_______________________________________________________________ 

2. Profissional Técnico supervisor 

Nome:______________________________________________CREA/CAU  nº_________ 
Especialidade: ________________________________ data de registro:______________ 
Assinatura:_______________________________________________________________ 

3. Profissional Técnico residente 

Nome:______________________________________________CREA/CAU  nº_________ 
Especialidade: ________________________________ data de registro:_____________ 
Assinatura:_______________________________________________________________ 
 

Declaramos, outrossim, que todas as pessoas relacionadas pertencem ao nosso quadro 
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento, junto à empresa, dentro das leis trabalhistas 
vigentes, e que nenhum destes profissionais é responsável técnico de outra empresa em outra região, sem 
autorização do CREA/CAU. 
 

Os profissionais relacionados ficam ainda cientes das restrições contidas no Ato nº 15 
CREA/DF e Deliberação nº 08/88-CCE Civil - CREA/DF, cujos descumprimentos acarretarão nas aplicações das 
penalidades cabíveis. 
 

Brasília-DF, ________de _____________de 2016. 
                                     
 
 

___________________________ 
Representante da empresa
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ANEXO II 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 

 
CARTA PROPOSTA 

 
Ref. : Concorrência nº       /2016 – CPL/PMDF. 
 
À Comissão Permanente de Licitação da PMDF 
 
 

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. 

O preço global para execução da obra é de R$__________(por extenso), de acordo com os 
quantitativos e preços unitários cotados por nossa empresa. 

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor 
estimado do ISS compreendido no preço proposto é de r$..............................(..........................). 

Em anexo, encontra-se o Cronograma Físico-Financeiro da obra. 
Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 
perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros 
em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da 
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for 
necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e 
especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à 
PMDF. 
Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno conhecimento do local das obras. 
Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos do Decreto nº 26.851, de 
30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006 (das sanções), 
anexo VI. 

O prazo de execução total das obras é de cento e vinte dias corridos a partir do quinto dia 
após o recebimento da Ordem de Serviço. 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos 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 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 de pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PMDF ou para que não haja atraso na 
execução e alteração do prazo máximo de 120 dias corridos para a conclusão dos trabalhos. 

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 PMDF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização 
dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

a) Dados necessários à elaboração do contrato: 

 nome completo, nº da carteira de identidade, nº do CPF, estado civil, profissão e domicílio do 
representante legal; 

 razão social da licitante; e 

 nº de telefone para contato e do fax, se houver. 

 e-mail para contato. 
Atenciosamente, 

 
Data, carimbo, nome e assinatura  

do representante técnico e do representante legal 
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ANEXO III 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO (A) 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
 
 
Ref: (identificação da licitação) 
 
 

A empresa ____________________________inscrita no CNPJ 

nº________________________________,sediada____________________________________________  por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº .............. do CPF nº 

...................DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de falência, concordata, 

recuperação judicial, concurso de credores, liquidação e dissolução, e que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
Cidade/Estado, ________de______________ de  2016. 

 
 
 
                                                                 
        
 

_______________________________________________ 
(Representante legal – Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO III 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO (B) 
 
 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

 
 

 
Ref: (identificação da licitação) 
 
 

(nome da empresa)                               , inscrita no CNPJ nº ______________ , por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) __________ portador(a) da Carteira de Identidade nº___________e do 

CPF nº ___________DECLARA,  que em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, não 

contrata e não contratará, caso seja vencedora da presente licitação, durante o período da execução dos 

serviços, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como não determinará trabalhos em período noturno, 

perigosos ou insalubres a funcionários menores de 18 (dezoito) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. 

 
Cidade/Estado, ________de______________ de   2016. 

 
 
 
 
 
 
                                                                 
        
 

_______________________________________________ 
(Representante legal – Assinatura e Carimbo) 

 
 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



PMDF – Edital de Concorrência 01/2016  

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria  
de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060. 

 31/100 

 

ANEXO III 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
MODELO (C) 

 
 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º da Lei 

Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, 

embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, 

provenientes do objeto da Concorrência nº ____/2016 – PMDF, e que dará o destino legalmente estabelecido 

para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. 

 

 
Cidade/Estado, ________de______________ de  2016. 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
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ANEXO III 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
MODELO (D) 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 
 
Ref: (identificação da licitação) 
 
 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ sob o n.º: ............................. com sede na 

................................................................................., DECLARA, para fins de comprovação junto à Comissão 

Permanente de Licitação da PMDF, que através do Profissional Técnico ........................................... CREA/CAU 

nº .................., na qualidade de responsável técnico da empresa acima indicada, visitou e vistoriou o local dos 

serviços para conhecimento das condições constantes do projeto básico referentes ao objeto da licitação 

mencionada e que, nessa ocasião, foram obtidas todos os documentos, as condições e as informações 

complementares necessárias à formulação da proposta que pretende apresentar. 

 
Brasília, ________de______________ de   2016. 

 
 
 
  
 
 
 
                    

Nome R.T. da empresa - CREA/CAU nº 
 
 
 
 

 
Nome R.T. da PMDF - CREA/CAU nº 
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ANEXO III 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
MODELO (E) 

 
 
 
 

 DECLARAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
Ref: (identificação da licitação) 
 
 

Declaro, SOB AS PENAS DA LEI, que a empresa ________________________, CNPJ nº 

_______________, pretende participar desta licitação na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela 

Lei Complementar, nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu artigo 3º, e que está apta a 

usufruir do tratamento estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas 

situações relacionadas no § 4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

Cidade/Estado, ________de______________ de 2016. 
 
 
 
 

                                 
 
 

_______________________________________ 
(Representante legal – Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO IV 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 
 

MODELO DA PLANILHA DE CUSTOS 
 

1. Na ocasião de sua elaboração a Contratada deverá solicitar à CPL/PMDF o fornecimento da cópia da Planilha de Custo 
Estimativa elaborada pela Corporação; 

2. Deverá indicar TODOS os quantitativos e os custos unitários e totais para todos os serviços necessários à completa 
execução dos projetos elaborados; 

3. Deverá adotar fonte “arial”, utilizando o software compatível com o Excel; 
4. Deverá ser apresentada no formato “paisagem”; 
5. Deverá apresentar as seguintes informações: 

 

 
NOTA: A LICITANTE DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES ABAIXO PARA CONFECÇÃO DA SUA PLANILHA DE 

CUSTOS: 
a) Inserir a logomarca da Proponente; 
b) Especificar que se trata da “Planilha de Custos”; 
c) A data dever ser digitada para identificar o dia da apresentação da proposta; 
d) A taxa de BDI – Bonificações e despesas indiretas da planilha orçamentária deverá ter o mesmo valor percentual 

utilizado na Demonstração da Composição do BDI, exigido na letra “e” do item 6.4 deste Edital; 
e) Descrever sucintamente o objeto; 
f) Explicitar em percentual o valor das leis sociais adotado na estimativa, cujo valor deverá ser o mesmo apresentado no 

demonstrativo dos encargos sociais de mão-de-obra aplicado nas composições de preços unitários exigidos no Item 6.4 
deste Edital; 

g) Identificar o item através dos códigos estabelecidos no Decreto nº 92100 de dezembro de 1985 e portaria nº 22963 de 
23 julho de 1995 do MARE;  

 O campo correspondente a este item g, deverá ser destacado em negrito (por exemplo, 01.00.000 SERVIÇOS 
PRELIMINARES); 

h) Descrever sucintamente o serviço orçado, de modo a informar as características principais do serviço, por exemplo, 
“FORNECIMENTO e colocação de postes tubulares de vôlei em ferro galvanizado d=3”, com catraca, roldanas, luva 
metálica, chumbadores e rede de nylon com cabo de aço, padrão FBV, inclusive fundo anticorrosivo e pintura esmalte 
sintético”. 

i) A unidade deverá está em conformidade com o critério de medição do Decreto n º 92100 de dezembro de 1985 e 
Portaria nº 22963 de 23 de julho de 1995 do MARE; 

j) A quantidade do serviço a ser executado deverá ser real, expressando todos os serviços necessários à complexa 
execução da obra, conforme o critério de medição do Decreto nº 92100 de dezembro de 1985 e Portaria nº 22963 de 
23 de julho de 1995 do MARE; 

k) O custo unitário orçado pela Proponente; 

 Caso o custo apresentado seja maior que o orçado pela Administração deverá ser anexado à proposta o relatório 
técnico circunstanciado, conforme exigência do item 6.5 deste Edital. E, caso incida na hipótese do item 6.9 deste 
Edital, deverá ser anexado à proposta, termo de renúncia da parcela ou da totalidade. O valor unitário do item 
deverá ser o mesmo indicado na Planilha de Composição de Custos Unitários. 

l) O custo total é o produto entre a quantidade (10) e o custo unitário (11), e deverá expressar o custo total do serviço; 
m) O percentual que representa o valor total do item em relação ao valor total do grupo (etapa) e o valor total do grupo 

em relação ao total da planilha; 
n) As linhas correspondentes à totalização do grupo e da planilha deverão ser destacadas em negrito. 

Logotipo da 
Proponente 

(1) 

PLANILHA DE CUSTOS 
(2) 

Data: “dia/mês/ano” 
(3) 

BDI: 0,00% 
(4) 

Obra Descrever o objeto” 
(5) 

Leis sociais: 0,00%  
(6) 

Local: Endereço da obra Área: “valor em m²” 

CÓDIGO 
(7) 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

(8) 

UNIDADE 
(9) 

QUANT. 
(10) 

CUSTO 
UNITÁRIO (R$) (11) 

CUSTO 
TOTAL (R$)  

(12) 

PORCEN-
TAGEM 

(13) 

 TOTAL DO GRUPO 
 (15) 

   

 

 TOTAL GERAL (16)    
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ANEXO V 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 
 
 
 
 

MODELO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS 
 
 
 

Logomarca da Proponente 
(1) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS (2) 

Obra: Descrever o Objeto da Licitação (3) 

Local: Endereço da obra Data: “dia/mês/ano” (4) 

 
 

CÓDIG
O (5) 

UN 
(6) 

DESCRIÇÃO (7) FONTE (8) 

04.01.5
00 

M³ 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8, 
ACABAMENTO SARRAFEADO, PREPARO Mecânico 

SINAPI 
(março):68581/005 

Comentário (9) 
Qtd 
(10) 

Área 
(11) 

Larg 
(12) 

Alt 
(13) 

Parcia
l (14) 

Subtot
al (15) 

Total 

Contra-piso para os pisos da praça - Igual a área do piso vezes a altura do lastro (verificado em 
projeto) 

Piso tátil  
186,
00 

 0,05 9,330   

Piso cimentado  
314,
03 

 0,05 
17,05

2 
  

      26,382  

Comentário (9) 
Qtd 
(10) 

Com
p 

(11) 

Larg 
(12) 

Alt 
(13) 

Parcia
l (14) 

Subtot
al (15) 

Total 

Contra-piso para os pisos da praça - Igual ao comprimento x largura do piso x altura do lastro 
(verificado em projeto) 

Piso com tijolo de barro  1 
18,9
27 

10,0
00 

0,05 9,464   

      9,464  

TOTAL DO ITEM (16) 
35,84

6 

 
Responsável Técnico (17) 
Nome:  
CREA/CAU:  
Assinatura:  
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NOTA: A LICITANTE DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DA MEMÓRIA DE 
CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: 
 
a)  Inserir a logomarca da Contratada; 
b)  Especificar que se trata da “Memória de Cálculos de Quantitativos”; 
c)  Descrever sucintamente o objeto; 
d)  A data dever ser digitada para identificar o dia da apresentação da memória; 
e)  Identificar o item através dos códigos estabelecidos no Decreto nº 92100 de dezembro de 1985 e portaria 

nº 22963 de 23 julho de 1995 do MARE; 
f)  Unidade de medida do item que deverá está em conformidade o critério de medição do Decreto n º 92100 

de dezembro de 1985 e Portaria nº 22963 de 23 de julho de 1995 do MARE, deve se referir ao item 
calculado;; 

g)  Descrição do item/serviço 
h)  Fonte de origem da descrição do item/serviço 
i)  Comentário do serviço calculado, com memória de cada item do serviço (ver exemplo acima). 
j)  Quantidade de vezes que o item/serviço se repete; 
k)  A área de cada item deve ser verificada no projeto; 
l)  A largura de cada item deve ser verificada no projeto; 
m)  A altura de cada item deve ser verificada no projeto 
n) Total referente a cada item do serviço calculado 
o) Total referente ao somatório dos itens do serviço calculado de mesmo método de levantamento; 
p)  Total referente ao somatório dos subtotais (15) de cada serviço calculado; 
q)  Dados referente ao profissional técnico responsável pela memória de cálculo dos quantitativos. 
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ANEXO VI 
 

CONCORRÊNCIA Nº  01/2016 

 
TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL  
CONCORRÊNCIA  N.º      /2016 – PMDF 

 
 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

TELEFONE: FAX: 

CORREIO ELETRÔNICO 

 
 
 

Recebi da Polícia Militar do Distrito Federal cópia do Edital da CONCORRÊNCIA 

N.º *****/2016, cuja sessão de abertura e recebimento dos envelopes ocorrerá no dia 

____/____/______, às ______h. 

 

Brasília – DF,____ de _____________ de 2016. 

 
 
 
 

________________________________ 
Nome completo/RG/Assinatura e Carimbo da Empresa 

 
 
 
Obs.:  
1) Todas as empresas que retirarem o Edital, gentileza enviar o Termo de Recebimento pelo 
e-mail: licitação@pmdf.df.gov.br  
 
2) A falta do preenchimento e remessa do Termo de Recebimento do Edital e seus anexos, 
que deverão ser confirmados pelo telefone (61) 3910-1358, junto à Comissão Permanente 
de Licitações, CPL/PMDF, exime a PMDF da falha na comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório e quaisquer informações adicionais. 
 

mailto:licitação@pmdf.df.gov.br
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ANEXO VII 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 

 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
Contrato de Execução de Obras nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 09/2002. 
Processo nº 054.001.597/2014. 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
1.1. O Distrito Federal, por meio de sua POLÍCIA MILITAR, representado por _________, Coronel QOPM, na 
qualidade de Comandante-Geral, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a ________________, doravante denominada 
Contratada, CNPJ nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na 
qualidade de ______________. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO 
2.1. O presente Contrato obedece aos termos da CONCORRÊNCIA nº     /2016 (fls. ______), do Projeto básico 
(fls. _______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1. O CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para 
a execução de serviços técnicos de engenharia e arquitetura complementares à obra sede do BAVOP – 
Batalhão de Aviação Operacional da PMDF, situada no Setor Residencial Indústria e Abastecimento, Área 
Especial 10 Lote “A”, Guará II – RA X, Brasília/DF, e, também, de acordo com as especificações e normas 
contidas nos anexos do presente edital, consoante especifica a Concorrência nº     /2016 (fls. ____), o Projeto 
Básico (fls._______) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 
4.1. 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. 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
5.1. O valor total do Contrato é de R$ ________ (valor por extenso) procedente do Fundo Constitucional do 
Distrito Federal – FCDF. 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 170393 
II – Programa de Trabalho:28845090300360053 
III – Natureza da Despesa: 4.4.90.51 
IV – Fonte de Recursos:0100000000 

6.2 O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em 
_______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________.  
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do 
Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30(trinta) dias de sua 
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 
7.2. Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c”, da Lei nº 8.666/93, o critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a 
data do efetivo pagamento, será o INPC. 
7.3. Em atendimento ao disposto no art. 40 Inciso XIV, “d”, da Lei nº 8.666/93, o critério de compensações 
financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos, 
será o INPC. 
7.4. Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar a PMDF /Diretoria 
Financeira: 

a) o recolhimento dos encargos junto à Previdência Social (GRPS), constando o número do contrato e 
endereço da obra; 
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b) o recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com respectiva relação 
de empregados (GRE); 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
d) Certidão conjunta negativa relativa a tributos federais e a dívida ativa da União expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Secretaria da Receita Federal (SRF). Neste caso, será 
aceita a certidão positiva com efeito negativo; 

e) Relação das empresas subcontratadas, acompanhada da relação dos funcionários que efetivamente 
foram utilizados na obra, bem como, cópia das guias de pagamento dos encargos trabalhistas. 

f) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos as contribuições 
previdenciárias e as de terceiros; 

g) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa, de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça 
do Trabalho. 

7.5. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte 
documentação, além daquela prevista no item 6.4 do Anexo X do Edital de licitação: 

a) Matrícula da obra ou serviço no INSS e Matricula CEI; 
b) Relação de empregados – RE; 
c) Guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários; 
d) A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) – CREA/DF ou R.R.T (Registro de Responsabilidade Técnica) – 

CAU/DF da obra ou serviço. 
e) Cópia do Cronograma Físico-financeiro Definitivo em que conste o recebimento do mesmo pelo 

executor. 
7.6. A liberação da fatura de cada etapa do cronograma físico-financeiro, referente aos projetos 
complementares, só será feita após entrega, na Seção Técnica da PMDF, de cópias devidamente registradas no 
CREA/CAU. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES 
8.1. Para serviços executados em prazo inferior a 01 (um) ano, os preços propostos serão fixos e 
irreajustáveis, conforme instrui o Artigo 28, § 1 o da Lei nº 9.069, de 29/06/1996. 
8.2. Para os serviços em que a sua execução ultrapasse o prazo de 01(um) ano, os preços serão reajustados a 
cada período de 12 (doze) meses, tomando-se como data base a data limite para apresentação da proposta, d 
acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 10.192/2001, pela Coluna 35 da FGV na periodicidade em vigor, através 
da seguinte formula: 

R = V x (I1 – I0)/I0 
Onde: 
R = Valor do reajustamento 
V = Valor sujeito ao reajustamento 
I1 = Col 35 da FGV – Edificações – correspondente ao 12º mês posterior à data de apresentação da 
proposta. 
I0 = Col 35 da FGV – Edificações – correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

8.3. Não haverá reajustamento quando o período de execução de execução da obra, superior a um ano, seja 
resultante de prorrogação do prazo, causado pela Contratada. 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
9.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, do 
dia ____ de ___________ de 2016 ao dia _____ de ____________ de 2016. 
9.2. O prazo de execução dos serviços será de cento e vinte dias corridos, contados a partir do quinto dia útil 
após o recebimento da ordem de serviço. 
9.3. O prazo para início dos serviços será de até 05(cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem 
de Serviço. 
9.4. Os serviços serão recebidos PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução 
do objeto contratual. 
9.5. Os serviços serão recebidos DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei nº 8.666/93 e no Enunciado nº 11 da Súmula de Jurisprudência do TCDF. O prazo de observação a que se 
refere este item não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 
justificados e previstos no edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS 
10.1. A garantia para a execução do serviço será prestada na forma de caução da firma vencedora, sendo de 
5% (cinco por cento) do valor total da obra, podendo a contratada, optar por uma das modalidades previstas 
no art. 56, §1º, incisos I (caução em dinheiro ou títulos da dívida pública) ou II (seguro-garantia) ou III (fiança 
bancária)da Lei nº 8.666/93. 
10.2. Caso o licitante opte por caução com títulos da dívida pública, estes deverão ter sido emitidos de forma 
escritural, mediante registro no sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, de acordo com a 
redação dada pela Lei nº. 11.079/2005. 
10.3. No caso de a licitante optar pela fiança bancária: 

a)  a cobertura deverá se estender  até 60 (sessenta) dias após o período de execução do contrato. 
b)  Para assinatura do aditivo contratual de prorrogação de prazo a contratada deverá apresentar a 

prorrogação da fiança bancária referente ao período de prorrogação do mesmo. 
c)  A caução de fiança bancária será resgatada pela PMDF até 72 horas antes do vencimento, caso não 

tenha em seu poder o termo de recebimento definitivo da obra. 
10.4. No caso da licitante optar pela apresentação do Seguro garantia, a apólice deverá conter cláusula de 
“incancelabilidade do seguro”. 
10.5. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de 
validade da garantia de execução do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a efetivação da 
mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pela Administração. 
10.6. A garantia de execução do contrato ou seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA 
após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas. 
10.7. A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o 
material empregado. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
11.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1. Além das obrigações e atribuições previstas no Projeto Básico, Caderno de Especificações e Encargos 
Gerais, no Edital e outras decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares serão obrigações da 
contratada: 
12.1.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

I - até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 
resultantes da execução do Contrato; 

II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
12.1.2. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação 
de serviço. 
12.1.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
12.1.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
12.1.5. Dar início à obra/serviço até 05(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de 
Serviço, emitida pela Diretoria de Projetos do Departamento de Logística e Finanças da PMDF; 
12.1.6. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização a ser exercida pela Seção Técnica da 
PMDF, atendendo prontamente as reclamações; 
12.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo; 
12.1.8. Responder por qualquer acidente que venha ocorrer com os seus empregados em decorrência da 
execução dos serviços; 
12.1.9. Cumprir rigorosamente os serviços descritos no Projeto Básico e demais ANEXOS, deste ato 
convocatório; 
12.1.10. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da 
fiscalização, cause embaraço à boa execução dos serviços; 
12.1.11. Responsabilizar-se civil e criminalmente, fiscal e trabalhista, por todo e qualquer dano que venha 
causar à administração ou prepostos, em decorrência da execução da obra/serviço, objeto desta licitação, não 
cabendo a Administração em qualquer hipótese responsabilidade por quaisquer danos verificados durante a 
vigência de contrato seja direto, indireto ou lucro cessante, inexistindo qualquer possibilidade de transferência 
de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários ao Distrito Federal pela 
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CONTRATADA, bem como a inexistência de formação de vínculo empregatício entre os empregados desta e a 
Administração Pública; 
12.1.12. Responsabilizar-se, ainda, por eventuais danos ou desvios de bens que lhe forem confiados ou a seus 
prepostos, devendo efetuar a reparação correspondente, logo após o recebimento da notificação, sob pena de 
glosa de qualquer importância que tenha a receber. 
12.1.13. Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela CONTRATANTE. 
12.1.14. A CONTRATADA não poderá subcontratar o total das obras e serviços a ela adjudicados, salvo quanto 
aos serviços indicados no item 6.7 do Anexo IX deste edital, que por suas especializações possam requerer o 
emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, neste caso, mediante autorização expressa da 
PMDF e desde que não ultrapasse ao limite de 30% do total do serviço. 
12.1.15. Comprovar a cada mês o efetivo cumprimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 
pagamento dos empregados. 
12.1.16. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo 
no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o 
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
14.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 
Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão 
unilateral. 
14.2. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente licitação serão aplicadas às 
penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores (Decreto Distrital 26.993/2006 e 
Decreto Distrital 27069/2006), que regulamentou a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93. 
14.3. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das 
normas previstas neste edital e dos contratos dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da 
Lei nº 8.666/93, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas 
Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital contido no Anexo VII deste 
edital. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL 
15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, nos termos do art. 79 parágrafo primeiro da Lei 8.666/93, se for 
conveniente para a Administração e não houver motivos para a rescisão unilateral do ajuste. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 
16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo 
processo, na forma prevista na Concorrência, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se 
a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 
17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 
ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR 
18.1. O Distrito Federal, por meio da PMDF, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as 
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 
19.1. 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 Polícia Militar do Distrito 
Federal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA – DO FORO 
20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento 
do presente Contrato. 

Brasília, _____ de ___________ de 2016. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Pelo Distrito Federal: 

 
 

___________________________________________________________ 
Pela Contratada: 
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ANEXO VIII 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 
 

Das Penalidades 
 

DECRETO Nº. 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. 
Publicação DODF 103, de 31/05/06 – Págs. 5 a 7. 

Decreto nº. 26.993, de 12/07/2006 – DODF de 13/07/06.( 1ª Alteração) 
 

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: 
           Decreto nº. 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/2006. (2ª alteração) 
Altera o Decreto 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administrativas previstas 
nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lêi de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 
17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências (2ª Alteração) 
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII, art. 100 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o 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, bem como o disposto no art. 
68 da Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras instituída nos termos 
da Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital no 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 1º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
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.”; 
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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 1º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 
15/08/2006 
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, 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=2340&txtAno=1999&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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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.” 
 

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: 
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 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; 
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. 
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. 
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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a 
prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 
..................... 
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; 
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. 
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. 
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. 

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: 
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. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO III DO ART. 3º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 3º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
Art. 3o A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou  contratada descumprir qualquer 
obrigação, e será expedido: 

SUBSEÇÃO II 
DA MULTA 

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: 
NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
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: 
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso:. 
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO V DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006  - DODF DE 
13/07/06. 
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
§ 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: 
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 
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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
§ 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. 
§ 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. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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§ 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 4º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
IV – o art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação: 
“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: 
.................... 
§ 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: 
................. 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
.................... 
§ 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. 
...................” 

SUBSEÇÃO III 
DA SUSPENSÃO 

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: 
NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 5º PELO  DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
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: 
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; 
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; 
NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
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; 
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; 
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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. 
NOVA REDAÇÃO DADA À ALINEA “C” DO INCISO IV DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - 
DODF DE 13/07/06. 
c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. 
§ 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO § 1º DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
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. 
§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os seguintes 
efeitos: 
NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 
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;  
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. 
§ 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 5º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
o art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação: 
“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:  
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; 

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. 
§ 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 6º PELO  DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/200 6- DODF DE 13/07/06. 
§ 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. 
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§ 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 6º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
o art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação: 
“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. 
§ 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. 
§ 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.” 

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 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. 
FICA REVOGADO O INCISO III DO ART. 7º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 7º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
fica acrescido o parágrafo único ao do art. 7º: 
“..................... 
Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.” 
Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, 
em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 
I - tenham sofrido condenação 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 8º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
o art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação: 
“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: 

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. 
§ 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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 9º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
§ 2º 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. 
FICA ACRESCENTADO O § 3º DO ART. 9º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
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§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
§ 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: 
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - o fundamento legal da sanção aplicada; 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 
FICA RENUMERADO O §3º PARA §4º DO ART. 9º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação 
da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, devendo constar: 
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - o fundamento legal da sanção aplicada; 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 
§ 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. 
FICA RENUMERADO O §4º PARA §5º DO ART. 9º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 
competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no 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. 
FICA RENUMERADO O §5º PARA §6º DO ART. 9º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 
§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 
fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na 
forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 3º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
o art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação: “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. 
§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 
fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na 
forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 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 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.


PMDF – Edital de Concorrência 01/2016  

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria  
de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060. 

 50/100 

 

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. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 12º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
o art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação 
Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os 
casos em que o objeto exija penalidade específica.” 
FICA ACRESCENTADO O ART. 13 PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
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. 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
FICA RENUMERADO O  ART. 13 PARA ART. 14 PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 12º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
XI – fica acrescentado o art. 14 com a seguinte redação: 
“Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 
entidade 
FICA RENUMERADO O  ART. 14 PARA ART. 15 PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 
NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 12º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 - DODF DE 15/08/2006 
ficam renumerados os artigos 14 e 15, do Decreto 26.851, de 30 de maio de 2006, para 15 e 16, 
respectivamente. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especial o § 3º, do art. 9º, do Decreto 26.851, de 30 de maio 
de 2006. 
Brasília, 14 de agosto de 2006. 
118º da República e 47º de Brasília 
Brasília, 30 de maio de 2006. 
Diário Oficial do Distrito Federal Nº. 156, terça-feira, 15 de agosto de 2006. 

 

 
 
 
 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPLEMENTARES A OBRA SEDE DO BAvOp – 
BATALHÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA PMDF. 
 
 
 
 

 
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS - DLF 
DIRETORIA DE PROJETOS - DiPro 

DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMDF – Edital de Concorrência 01/2016 
 

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 
de Combate à Corrupção pelo telefone 0800-6449060. 

53/100 

 

Sumário 
 
1. OBJETIVO ......................................................................................................................................................... 54 

2. JUSTIFICATIVA .................................................................................................................................... 54 

3. TERMINOLOGIA .................................................................................................................................. 54 

4. OBJETO ............................................................................................................................................... 54 

4.1. LOCAL DA OBRA ................................................................................................................................. 55 

4.2. VALOR DO OBJETO ............................................................................................................................. 55 

4.2.1. DO BDI ................................................................................................................................................ 55 

4.3. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS .......................................................................................................... 55 

4.4. DOS SERVIÇOS .................................................................................................................................... 55 

4.5. LEGISLAÇÃO ....................................................................................................................................... 56 

5. DA LICITANTE ..................................................................................................................................... 56 

5.1. DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA .................................................................................................. 56 

5.1.1. ACERVO TÉCNICO: .............................................................................................................................. 56 

6. DO CONTRATO ................................................................................................................................... 57 

6.1. DO REGIME DE EXECUÇÃO ................................................................................................................. 58 

6.2. DO PRAZO .......................................................................................................................................... 58 

6.3. DO REAJUSTE DE PREÇOS ................................................................................................................... 58 

6.4. DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO ................................................................................................ 58 

6.5. DA GARANTIA CONTRATUAL .............................................................................................................. 59 

6.6. DAS PENALIDADES ............................................................................................................................. 59 

6.7. DA SUBCONTRATAÇÃO ...................................................................................................................... 59 

6.8. DA FISCALIZAÇÃO ............................................................................................................................... 59 

6.9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO .......................................................................................................... 60 

7. DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA ........................................................................ 60 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE ....................................................................................................... 60 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................................................................. 61 

10. DOS ANEXOS ...................................................................................................................................... 61 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMDF – Edital de Concorrência 01/2016 
 

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 
de Combate à Corrupção pelo telefone 0800-6449060. 

54/100 

 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Este Projeto Básico tem como objetivo a contratação de empresa especializada em engenharia 

civil e arquitetura para a execução dos serviços técnicos de: arquitetura e elementos de urbanismo, 
comunicação visual, paisagismo, drenagem de águas pluviais, subestação/medição/rede elétrica, serviços de 
rede lógica e telefonia e adequações na infraestrutura do heliponto necessárias a homologação - 
complementares a Obra sede do BAvOp(Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal), 
conforme o previsto neste Projeto, no caderno de especificações e encargos (anexo PB-1), na planilha 
estimativa de custos (anexo PB-2), no Cronograma Físico-Financeiro (anexo PB-3) e nos projetos executivos 
(anexo PB-4). 

2. JUSTIFICATIVA 
A presente justificativa tem por escopo apresentar as razões e os argumentos que endossam o 

prosseguimento deste Instrumento. 
Alinhado ao Plano de Obras no ano de 2010 a Polícia Militar do Distrito Federal realizou 

procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura 
objetivando a construção da Sede do Batalhão de Aviação Operacional (BAvOp). 

Cita-se que a execução da obra iniciou no ano de 2011, pela empresa SOLTEC, e recebida pela 
PMDF dentro dos aspectos contratuais em 2014. 

Tendo sido concluído o vinculo contratual com a empresa mencionada, não foi possível a 
aditivação dos serviços complementares objetos deste Projeto Básico. 

Cabendo, portanto, a PMDF providenciar um novo procedimento licitatório, conforme 
recomendado pela PGDF em consulta realizada. 

Por questões práticas, passamos a arguir a necessidade de complementação da citada 
construção: 

I - A obra da sede do BAvOp foi concluída conforme os aspectos contratuais, porém, os 
serviços de Comunicação Visual, Forro de Gesso, Paisagismo(plantio de grama), 
complementação da Rede Lógica e Telefonia não foram previstos em seu contrato inicial 
ou necessitaram de ajustes nos quantitativos para melhor atender as necessidades da 
Administração. 

II - Os serviços complementares de execução de Drenagem (Dissipador de Energia de águas 
pluviais), Instalações Elétricas (Subestação e Medição) e as Adequações necessárias a 
Homologação do Heliponto, foram demandados concomitantes ao cronograma da obra 
pelos órgãos responsáveis às aprovações. 

III - Objetiva-se com esta contratação dotar o edifício construído da infraestrutura necessária 
para o perfeito funcionamento de suas instalações elétricas, pluviais, rede lógica, bem 
como, cumprir as exigências dos órgãos responsáveis pela homologação do heliponto. 

Deste modo, verifica-se que os serviços objetos deste procedimento são imprescindíveis para a 
melhora e complementação do edifício e de todo o patrimônio já investido. 

3. TERMINOLOGIA 
Para os efeitos deste Projeto Básico são adotadas as seguintes definições: 

3.1. CONTRATANTE - Órgão da Administração que contrata a execução dos serviços técnicos especializados 
em engenharia civil e arquitetura – Polícia Militar do Distrito Federal. 

3.2. CONTRATADA - Empresa contratada para a execução da obra de conclusão da sede do BAvOp. 
3.3. FISCALIZAÇÃO - Atividade Exercida de modo sistemático pela Contratante, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

4. OBJETO 
Execução dos serviços técnicos de: arquitetura e elementos de urbanismo, comunicação visual, 

paisagismo, drenagem de águas pluviais, subestação/medição/rede elétrica, serviços de rede lógica e telefonia 
e adequações na infraestrutura do heliponto necessárias a homologação - complementares a Obra sede do 
BAvOp(Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. 
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O objeto deverá ser licitado em lote único, de modo a alcançar sua melhor viabilidade técnica e 
econômica. Tais institutos se verificam sob o aspecto de se ter uma única empresa executora dos serviços, 
simplificando a coordenação destes, que poderão ser executados concomitantemente. A execução dos 
serviços, por mais de uma contratada, incorreria no risco de interferência entre os serviços contratados, ou 
seja, na necessidade de suspenção reiterada dos serviços ora executados por uma das contratadas para 
possibilitar a execução de serviços executados por outra. 

O instituto da economia se verifica no momento em que a contratação por lote único evitará 
gastos repetidos com os seguintes itens, previstos na planilha orçamentária: 01.01.100 – Anotação de 
Responsabilidade Técnica; 02.01.100 – Placa de obra; 09.01.001 – limpeza final da obra; 10.01.001 – mestre de 
obras; 10.01.002 – Almoxarife; 10.01.003 – Vigia noturno; 10.01.004 – Engenheiro civil; 10.01.006 – Técnico 
Segurança do Trabalho. 

4.1. LOCAL DA OBRA 
Setor Residencial Indústria e Abastecimento Área especial 10 lote “a” Guará II – DF. 

4.2. VALOR DO OBJETO 
O valor estimado para a execução dos serviços elencados é de R$ 1.613,217,42 (um milhão, 

seiscentos e treze mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha orçamentária 
(anexo PB-2). 
4.2.1. DO BDI 

Para a Bonificação e Despesas Indiretas foi aplicada a seguinte fórmula: 
BDI=[(1 + A% + C%) ÷ (1 – B%)] – 1 

Onde:  
A: Itens incidentes sobre o custo orçado: 

A1- Administração Central: 6,00% 
A2- Seguro: 0,50% 
A3- Garantia: 0,34% 
A4- Risco: 1,00% 

B- Itens incidentes sobre o faturamento: 
B1- PIS/PASEP: 0,65% 
B2- COFINS: 3,00% 
B3- Imposto sobre serviço: 2,00% 
B4- Contribuição previdenciária: 2,00% 

C- Lucro final: 7,03% 
4.2.1.1. Formula e cálculos: 

[(1 + A% + C%) ÷ (1 – B%)] – 1 
[(1 + 0,0784 + 0,0703) ÷ (1 – 0,0765)] – 1 
[(1,1487) ÷ (0,9235)] – 1 
1,243854 – 1 = 0,2438 ou seja, BDI= 24,38% 

4.3. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 
As características gerais de construção e serviços deverão seguir rigorosamente o descrito no 

caderno de especificações e encargos (anexo PB-1), na planilha estimativa de custos (anexo PB-2), no 
Cronograma Físico-Financeiro (anexo PB-3) e nos projetos executivos (anexo PB-4). 

4.4. DOS SERVIÇOS 
Os serviços necessários para a complementação da obra sede do BAvOp, estão elencados a 

seguir, de acordo com planilha orçamentária (anexo PB-2): 

 Serviços preliminares;  

 Despesas legais; 

 Proteção e sinalização; 

 Arquitetura e Urbanismo; 

 Serviços de execução de elementos da Arquitetura; 

 Comunicação Visual – placas e letreiros; 

 Paisagismo; 

 Instalações elétricas e eletrônicas; 

 Subestação/medição e infraestrutura necessária a rede elétrica; 

 Balizadores do Heliponto e infraestrutura necessária à homologação; 

 Serviços de execução de Rede Lógica e Telefonia; 

 Serviços complementares; 
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 Serviços de Limpeza de Urbanização e Obra; 

 Serviços auxiliares e administrativo de Pessoal. 
 
 

4.5. LEGISLAÇÃO  
4.5.1. A Contratada cumprirá na íntegra o disposto no Decreto Nº 92.100 de 10 de dezembro de 1985 e 

Portaria Nº 2.296 de 23 de julho de 1997. 
4.5.2. A Contratada deverá atender ao contido no Código de Obras do Distrito Federal – Lei nº 2105/98;  
4.5.3. A Contratada deverá atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e ao 

Código de Edificações do Distrito Federal e demais normas pertinentes; 
4.5.4. A Contratada deverá atender ao contido no Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP 

(Decreto nº 92.100/85); 
4.5.5. A Contratada deverá atender ao contido nas Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema 

CREA/CONFEA e CAU. 

5. DA LICITANTE 

5.1. DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA 
5.1.1. ACERVO TÉCNICO: 
5.1.1.1. Apresentar Certidão de pessoa jurídica expedida pelo CREA/CAU da sede da licitante. 
5.1.1.2. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL – Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, onde fique comprovado que a licitante 
(pessoa jurídica) executou obra de edificação com as características abaixo. 

 

Item Descrição dos Serviços 

1 Rede lógica 

2 Rede de captação de águas pluviais 

3 
Instalações elétricas de baixa tensão contendo: 
- subestação 225Kva; 
- grupo gerador 360Kva 

4 650m² de Forro de gesso em placas 60cm x 60cm. 

 
5.1.1.2.1. As características das obras exigidas no item 5.1.1.2 não precisam constar simultaneamente em uma 

mesma edificação. Será admitida a apresentação de diversos atestados, que, em conjunto, 
comprovem a experiência da licitante na construção de edificações contemplando todas as 
características exigidas, mesmo que em obras distintas. Será também admitida a apresentação de 
atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente da licitante.  

5.1.1.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL - Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU acompanhado(s) 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional(is) 
de nível superior legalmente(s) habilitado(s), comprovando a sua responsabilidade técnica na 
execução de obra(s) com as seguintes características: 

 

Item Descrição dos Serviços 

1 Rede lógica 

2 Rede de captação de águas pluviais 

3 
Instalações elétricas de baixa tensão contendo: 
- subestação 225Kva; 
- grupo gerador 360Kva 

4 650m² de Forro de gesso em placas 60cm x 60cm. 
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5.1.1.3.1. Os atestados exigidos no subitem 5.1.1.3 referem-se à responsabilidade técnica pelo desempenho da 
atividade de execução de obra, referente a edificações, cuja competência é atribuída ao Arquiteto, 
Engenheiro Arquiteto, Engenheiro Civil ou Engenheiro de Fortificação e Construção, conforme 
artigos 1º, 2º e 7º da Resolução CONFEA nº 218, de 29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 

5.1.1.3.2. As características das obras exigidas no item 5.1.1.3 não precisam constar simultaneamente em uma 
mesma edificação. Será admitida a apresentação de diversos atestados, que, em conjunto, 
comprovem a experiência de profissional(is), na construção de edificações contemplando todas as 
características exigidas, mesmo que em obras distintas. Será também admitida a apresentação de 
atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente da licitante.  

5.1.1.3.3. A comprovação da capacidade técnico-profissional poderá ser efetuada com a apresentação de um 
único atestado, desde que a obra objeto do atestado contemple todas as características exigidas 
neste edital. 

5.1.1.3.4. O(s) profissional(is) apresentado(s) deverá(ao) ser o(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução da 
obra, admitindo-se a substituição do(s) R.T. por profissional(ais) de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela PMDF. 

5.1.1.3.5. O(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) fazer parte do quadro da Empresa 
(funcionários ou sócios), comprovada essa condição por meio de cópia autenticada da CTPS - 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, nesse caso, deverá ser acompanhada de extrato do INSS 
no qual conste esse vínculo, ou pelo Contrato Social da Empresa, CRC da NOVACAP ou Certidão de 
Pessoa Jurídica do CREA, para o sócio ou proprietário, ou ainda possuir contrato(s) de prestação de 
serviço entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa licitante, firmado(s), conforme legislação 
civil.  

5.1.1.3.6. É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

5.1.1.3.7. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica de obras/serviços de Supervisão/Fiscalização. 
5.1.1.4. Certidão de registro de pessoa física no CREA/CAU, em nome de cada profissional detentor de 

atestado apresentado em atendimento aos itens acima, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação, emitida pelo CREA/CAU da jurisdição do domicílio do 
profissional. 

5.1.1.4.1. Esta certidão será dispensada caso o nome do profissional conste como responsável técnico na 
certidão de registro de pessoa jurídica da licitante. 

5.1.1.5. Atestado ou Declaração de Vistoria Técnica - A Licitante deverá incluir em sua proposta, declaração 
formal emitida por profissional técnico habilitado no CREA/CAU ou atestado de vistoria, expedido 
pela Contratante, afirmando que a empresa proponente tomou conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades acerca do objeto deste Projeto Básico. 

5.1.1.5.1. A Vistoria Técnica se faz necessária, tendo em vista as condições das instalações, que se encontram 
ocupadas e em funcionamento parcial, e das características físicas da edificação e do imóvel, os 
quais exigirão conhecimento prévio das condições e peculiaridades para o planejamento das 
propostas de execução dos serviços. 

5.1.1.5.2. A vistoria deverá ser previamente agendada por representante da Contratada, pelo telefone 
(61)3190 5674, até no máximo três dias úteis antes da data de abertura do certame e ser realizada 
juntamente com integrante da PMDF. O Atestado de Vistoria Técnica será emitido pela Divisão de 
Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Projetos do Departamento de Logística e Finanças da 
PMDF. 

5.1.1.5.3. É vedada a realização de vistoria, pelas empresas interessadas, em data e horários simultâneos. As 
empresas interessadas deverão realizar vistoria de forma individualizada. 

5.1.1.5.4. No ato da vistoria, as Licitantes devem inteirar-se das condições e do grau de dificuldade dos 
serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos, 
sejam projetos ou obra. 

5.1.1.5.5. Para realizar a vistoria, o Responsável Técnico pela licitante deverá apresentar o registro profissional 
e documento que comprove vínculo com a empresa. 

6. DO CONTRATO 
O contrato para execução das obras objeto desta licitação será estabelecido entre o DISTRITO 

FEDERAL, por meio da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e a firma vencedora, após a adjudicação do 
objeto licitado. 
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O contrato será regido de acordo com as normas previstas na legislação pertinente, conforme 
previsto no parágrafo único do art. 2º e parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8.666/93, bem como, Decreto 
Distrital nº 26.851, de 30 de maio de 2006. 

6.1. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
Regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme planilha orçamentária. 
 

6.2. DO PRAZO 
O prazo total para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a 

partir do quinto dia útil após o recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma físico financeiro 
(anexo PB-3). 

6.3. DO REAJUSTE DE PREÇOS 
6.3.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, eis que o prazo de execução do objeto licitado será 

inferior a 01 (um) ano, de acordo com o Artigo 28, § 1 o da Lei nº 9.069, de 29/06/96. 
6.3.2. Não haverá reajustamento caso a prorrogação do prazo da obra tenha sido causada pela Contratada. 

6.4. DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 
6.4.1. Os pagamentos serão realizados, pela PMDF, em parcelas, de acordo com as Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, 
liquidada até 30(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, por 
serviços executados de acordo com o cronograma físico-financeiro definitivo aprovado, sendo esse o 
documento no qual constará o desembolso máximo por período. 

6.4.1.1. O faturamento terá como base o Boletim de Medição expedido pela contratada, devidamente 
atestado pela fiscalização. 

6.4.1.2. As medições para o preenchimento do citado Boletim serão realizadas apenas uma vez por mês 
conforme cronograma de desembolso constante do cronograma físico-financeiro (anexo PB-3). 

6.4.1.3. O faturamento de serviços executados com valor maior que o previsto para o desembolso mensal 
deverá conter relatório técnico da contratada com a devida justificativa, sendo aprovado pelo 
executor do contrato, após parecer técnico da fiscalização da PMDF. 

6.4.2. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária - OB junto ao Banco de Brasília S/A, em 
Brasília-DF. 

6.4.2.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão 
formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
de sua apresentação. 

6.4.3. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição deverão ser 
reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

6.4.4. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento 
passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

6.4.5. Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar a PMDF /Diretoria 
Financeira: 

6.4.5.1. O recolhimento dos encargos junto à Previdência Social (GRPS), constando o número do contrato e 
endereço da obra; 

6.4.5.2. O recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com respectiva 
relação de empregados (GRE); 

6.4.5.3. Certidão de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
6.4.5.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União. Neste 

caso, será aceita a certidão positiva com efeito negativo; 
6.4.5.5. Certidão Negativa de débitos trabalhistas, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de débitos 

trabalhistas. 
6.4.5.6. Relação das empresas subcontratadas, acompanhada da relação dos funcionários que efetivamente 

foram utilizados na obra, bem como, cópia das guias de pagamento dos encargos trabalhistas e 
previdenciários. 

6.4.6. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte 
documentação, além daquela prevista no item 6.4.5 deste instrumento: 

6.4.6.1. Matrícula da obra ou serviço no INSS e Matricula CEI; 
6.4.6.2. Relação de empregados – RE; 
6.4.6.3. Guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários; 
6.4.6.4. A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) – CREA/DF para a obra ou serviço; 



PMDF – Edital de Concorrência 01/2016 
 

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 
de Combate à Corrupção pelo telefone 0800-6449060. 

59/100 

6.4.6.5. Cópia do Cronograma Físico-financeiro Definitivo em que conste o recebimento do mesmo pelo 
executor. 

6.4.7. A liberação da fatura de cada etapa do cronograma físico-financeiro, só será feita após análise e 
aprovação da medição, relativa à fatura, pela Diretoria de Projetos do Departamento de Logística e 
Finanças PMDF. 

6.4.8. Para o pagamento da última Nota Fiscal/Fatura (etapa da obra), estará condicionada a apresentação da 
guia de quitação das taxas de energia elétrica e água, quando for o caso, e do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra. 

6.4.9. A PMDF não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada à multa que 
porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses 
efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado. 

6.4.10. Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c”, da Lei nº 8.666/93, o critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela 
até a data do efetivo pagamento, será o INPC. 

6.5. DA GARANTIA CONTRATUAL 
6.5.1. A garantia do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do seu valor e poderá ser prestada sob as 

seguintes modalidades: 
6.5.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes, terem sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

6.5.1.2. Seguro-garantia; 
6.5.1.3. Fiança bancária. 
6.5.2. A garantia a que se refere o item anterior deverá ser efetivamente prestada no prazo de até 5 (cinco) 

dias corridos da convocação do licitante, sob pena de ser declarada a inexecução total da obrigação 
assumida, com a aplicação das penalidades previstas no item 18 deste instrumento. 

6.6. DAS PENALIDADES 
6.6.1. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à penalidades que poderão ser 

de advertência à multa, nos termos fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alterações posteriores. 
6.6.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no Decreto Distrital 26.851/2006. 
6.6.3. As multas tratadas nesse Capítulo serão descontadas da garantia, do pagamento eventualmente devido 

pela CONTRATANTE, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA 
mediante depósito em conta corrente da CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

6.7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
6.7.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços objeto 

deste contrato; 
6.7.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços caso a subcontratação seja aprovada 

prévia e expressamente pela Contratante, no percentual máximo de 30% do total dos serviços; 
6.7.2.1. Serão as atividades técnicas passíveis de Subcontratação: 
6.7.2.2. Instalação do conjunto TR; 
6.7.2.3. Instalação do grupo gerador; 
6.7.3. A Contratada responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao Objeto da subcontratação; 

6.8. DA FISCALIZAÇÃO 
6.8.1. Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 
6.8.1.1. A Contratante nomeará um ou mais representante(s) para o acompanhamento e execução 

(fiscalização) do Contrato, conforme prevê o Art. 67 e 82 da Lei nº 8.666/93, assessorado(s) 
diretamente pela Diretoria de Projetos do Departamento de Logística e Finanças da PMDF; 

6.8.2. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que 
lhe forem efetuadas; 

6.8.3. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser 
invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços; 
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6.8.4. As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que 
conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos 
tratados, decisões e responsáveis palas providências tomadas. 

6.9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
6.9.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
6.9.1.1. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
Contratada; 

6.9.1.2. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei 8.666/93 e no Enunciado nº 11 da Súmula de Jurisprudência do TCDF.  O prazo a que se refere 
este subitem não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, 
devidamente justificados e previstos no edital.  

6.9.1.2.1. O Recebimento Definitivo da obra fica condicionado à apresentação do ASBUILT, quando for o caso, 
e da perfeita conclusão dos Serviços conforme os instrumentos deste Projeto Básico. 

6.9.1.2.2. O não cumprimento dos prazos estabelecidos sujeita a firma vencedora às penalidades previstas na 
legislação pertinente; 

6.9.1.2.3. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está conforme o 
Contrato, ficando a Contratada quitada dos encargos contratuais, porém, permanecendo sua 
responsabilidade pela solidez e segurança dos serviços executados nos termos da legislação Civil, 
Profissional e Penal aplicáveis, porem, não sendo motivo para diminuição da responsabilidade da 
Contratada. 

6.9.1.3. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados por comissão indicada 
pela contratante. 

7. DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Além das obrigações e atribuições previstas no PROJETO BÁSICO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E 

ENCARGOS GERAIS, na Minuta de Contrato e outras decorrentes do cumprimento de normas legais e 
regulamentares, serão obrigações da contratada: 

7.2. Dar início à obra/serviço em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da ordem de 
serviço emitida pela Seção Técnica da PMDF. 

7.3. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização a ser exercida pela Seção Técnica da 
PMDF, atendendo prontamente as orientações ou reclamações. 

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

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

7.6. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, 
cause embaraço à boa execução da obra/ serviço. 

7.7. Responsabilizar-se civil e criminalmente, fiscal e trabalhista, por todo e qualquer dano que venha causar 
à administração ou prepostos, em decorrência da execução da obra/serviço, objeto desta licitação, não 
cabendo a Administração em qualquer hipótese responsabilidade por quaisquer danos verificados 
durante a vigência do contrato diretos, indiretos ou lucros cessantes. 

7.8. Responsabilizar-se, ainda, por eventuais danos ou desvios de bens que lhe forem confiados ou a seus 
prepostos, devendo efetuar a reparação correspondente, logo após o recebimento da notificação, sob 
pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber. 

7.9. Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela Contratante. 
7.10. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
7.11. Comprovar a cada mês o efetivo cumprimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 

pagamento dos empregados. 
7.12. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 
Imóveis. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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8.1. Cumprir as condições de pagamento estipuladas. 
8.2. Emitir no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da comunicação formal     pela CONTRATADA, o 

Atestado de Execução, que servirá de base para o faturamento. 
8.3. Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, por parte da contratada. 
8.4. Designar representante para acompanhar a execução do contrato. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Previamente ao inicio dos serviços contratados, deverão ser realizadas reuniões entre PMDF e 

Contratada, durante um prazo máximo de quinze dias corridos, contados a partir da assinatura do 
contrato, com o objetivo de ajustar os procedimentos relativos a execução e fiscalização a fim de dirimir 
eventuais dúvidas e ou divergências. A partir deste processo será emitida pela contratante a Ordem de 
Serviços para o início da execução do Objeto contratado; 

9.2. A construção será realizada de maneira contínua, conforme Cronograma Físico-financeiro (anexo PB-3);  
9.3. O prazo de garantia da obra será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, ficando a Contratada responsável pela 

recuperação ou reconstrução daquilo que for necessário para a perfeita adequação da obra com o 
objeto deste projeto básico. 

9.3.1. Após a solicitação formal pela Contratante, a Contratada deverá cumprir os seguintes prazos para o 
atendimento em garantia: 

9.3.1.1. Em no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis, deverá vistoriar a obra para confirmar ou não a 
necessidade da execução de serviços de recuperação ou reconstrução de parte ou de toda a obra. 

9.3.1.2. Após a vistoria, deverá apresentar em no máximo 48 (quarenta e oito) horas úteis um relatório sobre 
a solicitação de garantia. Caso seja necessário prazo maior por necessidade de laudo técnico, a 
Contratada deverá solicitar por escrito. 

9.3.1.3. As divergências entre a solicitação de garantia e o posicionamento da Contratada deverão ser 
encaminhadas à Seção Técnica da PMDF, para análise técnica e emissão de parecer final. 

9.3.1.4. Em se confirmando a necessidade de reparo ou reconstrução, a Contratada deverá iniciar em no 
máximo 15 (quinze) dias úteis após a solicitação de garantia. 

9.4. Durante a vigência do Contrato resultante deste Projeto Básico, todos os assuntos a ele relacionados 
devem ser tratados diretamente com o Executor do Contrato, que será assessorado pelo Departamento 
de Logística e Finanças - DLF e suas respectivas Diretorias. 

9.5. O Projeto Executivo será fornecido pela PMDF. Serão encargos da Contratada todas as despesas 
necessárias à conclusão dos serviços, bem como o pagamento de qualquer taxa ou emolumento. 

10. DOS ANEXOS 
10.1. Anexo PB-1: CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES; 
10.2. Anexo PB-2: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
10.3. Anexo PB-3: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 
10.4. Anexo PB-4: RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS; 
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Anexo PB - 1 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

 
 

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA SEDE DO BATALHÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

          
1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA SEDE DO BAvOp – BATALHÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA 
PMDF. 

1.2. LOCAL: SRIA ÁREA ESPECIAL 10 LOTE A GUARÁ II 

1.3. CONTRATO: O presente caderno de Especificações e Encargos Gerais fará parte integrante do Contrato, 
valendo como se fosse nele efetivamente transcrito. 

1.4. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 
I. A empresa licitante deverá, antes da licitação: 

a) Vistoriar o local da obra e/ou serviços objeto da licitação, devendo verificar todos os seus aspectos 
quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para sua execução, tais como 
características de acesso, topografia, condições do terreno etc. 

b) Emitir Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, assinada por Responsável Técnico 
da empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a que se refere o item anterior. 

II. Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos 
dos projetos, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação 
técnica fornecida pela Diretoria de Projetos da PMDF para a execução da obra e/ou serviços. 
OBS.: Os quantitativos apresentados nas planilhas estimativas, não deverão ser tomados como 
definitivos haja vista que apenas subsidiam a compreensão do conjunto das Obras e/ou Serviços a 
serem licitados. 

  
III. Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da obra e serviços, deverá a 

licitante dar imediata comunicação por escrito, à Diretoria de Projetos da PMDF, 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. 

IV. Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos 
constantes do edital, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos. 

1.5. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 
I. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: 

II. Em caso de divergências entre a Planilha Orçamentária e o Caderno de Especificações, prevalecerá este 
último; 
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III. Em caso de divergências entre os desenhos dos projetos complementares e o Caderno de 
Especificações, prevalecerá sempre este último; 

IV. Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, a 
FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá as dimensões corretas; 

V. Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior 
escala; 

VI. Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes; 
VII. Em caso de divergências entre o Caderno de Especificações e as Normas da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas), prevalecerão sempre estas últimas; 
VIII. Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das prescrições contidas no 

Caderno de Especificações, será consultada a FISCALIZAÇÃO ou o Executor Contratual; 
IX. Não caberá à CONTRATADA alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento. 

 

1.6. RECURSOS E ARBITRAGENS 
Para qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não previstos, nos desenhos de projetos e 
detalhes inerentes a cada obra e/ou serviço ou no Contrato de que faz parte, a CONTRATADA poderá 
interpor recurso junto à Diretoria de Projetos da PMDF, para obter decisões superiores, caso se sinta 
prejudicada. 

1.7. LICENÇAS E FRANQUIAS 
I. A Contratada deverá registrar no CREA/CAU, as Responsabilidades Técnicas da obra, referentes à 

execução da obra. 
II. A Contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno desenvolvimento 

da obra/serviços e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da Previdência Social.  
III. A Contratada deverá proceder à retirada de licenças, alvará, habite-se e outros documentos. Caberá a 

Diretoria de Projetos da PMDF o fornecimento dos documentos legais de propriedade, e outros 
documentos necessários às licenças desta obra.  

1.8. INÍCIO DAS OBRAS 
I. A CONTRATADA iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo Contrato e Ordem de Serviço 

expedida pela Diretoria de Projetos da PMDF. 
II. O início dos serviços definidos nos projetos complementares a cargo da CONTRATADA estará 

condicionado à autorização da FISCALIZAÇÃO. 
III. A execução da obra CONTRATADA será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro, 

atualizado pela CONTRATADA e submetido à FISCALIZAÇÃO da PMDF, 10 (dez) dias após a liberação da 
Ordem de Serviço, para aprovação. 

1.9. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
I. A PMDF designará Engenheiro ou Arquiteto de seu corpo técnico, devidamente credenciado junto à 

CONTRATADA, para atuar com autoridade para exercer em nome do Proprietário, toda e qualquer ação 
de orientação geral, controle e FISCALIZAÇÃO das obras/serviços contratados. 

II. A PMDF designará um membro de seu corpo técnico para ser o executor do contrato, atuando e 
fiscalizando junto com o engenheiro ou arquiteto acompanhando todas as etapas do contrato e da obra. 

III. As exigências da FISCALIZAÇÃO basear-se-ão nos projetos, especificações e nas regras de boa técnica. A 
CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso 
aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos 
necessários à execução da obra e serviços. 

1.10. À FISCALIZAÇÃO FICA ASSEGURADO O DIREITO DE: 
I. Solicitar Diário de Obras, modelo NOVACAP, devidamente preenchido na obra; 

II. 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); 

III. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações; 
IV. Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO correspondente, 
qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material posto na obra. 

V. 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 
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papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma 
CONTRATADA e a outra com a Diretoria de Projetos da PMDF. 

1.10.1.  NO DIÁRIO DE OBRAS DEVERÃO CONSTAR AS ANOTAÇÕES: 
I. Pela CONTRATADA: 

a) Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
b) Consultas à FISCALIZAÇÃO; 
c) Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado; 
d) Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 
e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço; 
g) Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados; 
h) Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água; 
i) Efetivo diário de operários presentes; 
j) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

II. Pela FISCALIZAÇÃO: 
a) Preenchimento dos cabeçalhos; 
b) Atestado da veracidade dos registros previstos no item "a" anterior; 
c) Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, tendo em vista os projetos, especificações, 

prazos e cronogramas; 
d) Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Obras; 
e) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea 

para a Direção da Diretoria de Projetos da PMDF. 
f) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da 

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 
g) Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e 

especificações; 
h) Aprovação das medições para faturamento; 
i) Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAÇÃO. 

1.11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
I. Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as 

responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para 
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.  

II. A CONTRATADA deverá manter a disposição das obras e serviços, engenheiros ou arquitetos, legalmente 
habilitados, além de auxiliares de comprovada competência. 

III. Caberá à CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado, 
bem como perfeita vigilância nos locais de execução das obras/serviços até sua entrega provisória. 

IV. A CONTRATADA providenciará, sempre que solicitados, às suas custas, a realização de todos os ensaios, 
verificações e prova 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. 

V. A CONTRATADA deverá fornecer e manter no local da obra/serviço, um Diário de Obras onde serão 
obrigatoriamente registradas em 3 vias, as anotações relatadas no item 6, com os cabeçalhos 
devidamente preenchidos com número de folhas suficiente para cobrir todo o período de execução da 
obra. 

VI. A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, detalhes, 
alvará de construção e o presente Caderno de Especificações. 

VII. A CONTRATADA será responsável por todas as instalações preliminares relacionadas à limpeza de 
terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local para depósito de material e outros serviços que se 
fizerem necessários. 

VIII. Será de inteira responsabilidade de a CONTRATADA reparar quaisquer elementos que porventura sejam 
danificados em decorrência das obras aqui especificadas. 

1.12. EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA. 
Caberá à empresa CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da 
totalidade do ferramental, mão de obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, 
reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e serviço e a sua conclusão no prazo fixado 
em Contrato. 

1.13. CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO E DA OBRA 
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Área total de construção: 2.262,00m². 

1.13.1. BLOCO 01: HANGAR E ADMINISTRAÇÃO 
Área de construção: 2.185,00 m². 
Edificação em estrutura de concreto armado e metálica (estrutura da cobertura), alvenaria em 
blocos de concreto, telhas metálicas pré-pintadas do tipo trapezoidal e acabamentos conforme este 
caderno e projetos anexos.  
Constituída de: 
No Térreo: 

 Recepção; 

 Protocolo; 

 Copa; 

 Circulação; 

 Reserva de armamento com sanitário; 

 Sanitários (2); 

 Salas Administrativas (6); 

 Almoxarifado; 

 Escada; 

 Hangar; 

 Oficina; 

 Peças; 

 Sala de Baterias; 
No Pavimento Superior: 

 Escada; 

 Circulação;  

 Secretária; 

 Salas Administrativas (5); 

 Biblioteca; 

 Sala de Aula; 

 Sala de Reuniões; 

 Refeitório com Copa; 

 Alojamentos com Banheiros (5).·. 

1.13.2. BLOCO 2: GARAGEM 
Área de construção: 77,00 m². 
Edificação em estrutura de concreto armado, telhas metálicas pré-pintadas do tipo trapezoidal, 
alvenaria de blocos de concreto e acabamentos conforme este caderno e projetos anexos. 
Constituída de; 

 Sala de combustíveis e lubrificantes 

 Área Coberta; 

 Depósito. 

2. TERMINOLOGIA 
Para os estritos efeitos deste Caderno de Encargos são adotadas as seguintes definições: 

2.1. CONTRATANTE 
Polícia Militar do Distrito Federal 

2.2. CONTRATADA 
Empresa contratada para a execução dos serviços. 

2.3. FISCALIZAÇÃO 
Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante ou pessoa jurídica ou física designada para 
fiscalizar, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais em todos os seus 
aspectos. 

2.4. EXECUTOR CONTRATUAL 
Servidor designado pela Contratante para execução contratual, atuando e fiscalizando junto com o 
engenheiro ou arquiteto fiscalizando todas as etapas do contrato e da obra, objetivando a verificação do 
cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos. 
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2.5. SUBCONTRATADA: 
Empresa ou profissional subcontratado(s) para a execução de parte dos serviços, com anuência da 
Contratante e sem prejuízo da responsabilidade da Contratada. 

3. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 

3.1. ESTUDOS E PROJETOS 
I. A Contratada responsabilizar-se-á pela elaboração de projetos complementares necessários ao 

cumprimento do OBJETO do Contrato. Para a elaboração desses projetos a Contratada deverá proceder 
ao cadastramento total da situação existente a fim de apresentar proposta que atenda às necessidades 
dos serviços; 

II. Após a assinatura do Contrato, a Contratada assume inteira responsabilidade sobre os projetos e 
detalhes apresentados para construção dos prédios, não sendo admitida qualquer alegação quanto a 
omissões de ambos, que venham a onerar o contrato; 

III. A Contratada responsabilizar-se-á pela plena concordância entre os projetos complementares e os 
projetos de arquitetura e detalhes; 

IV. Os projetos deverão obedecer às Normas da ABNT e serem regularizados junto aos órgãos competentes 
e posteriormente submetidos ao aceite da Diretoria de Projetos da PMDF, adequando-se às novas 
necessidades previstas pela reforma, excluindo-se todas as gambiarras e adaptações existentes no local; 

V. Após a emissão da Ordem de Serviço, todos os projetos complementares a cargo da Contratada deverão 
ser encaminhados à Fiscalização, para apreciação e visto, sendo uma cópia em papel sulfite e outra em 
formato digital (CD-R ou CD-RW) no formato DWG ou DXF, em prazo que não comprometa a entrega 
definitiva dos serviços contratados. 

VI. A liberação da fatura de cada etapa do cronograma físico-financeiro, referente aos projetos 
complementares, só será feita após entrega, na Diretoria de Projetos da PMDF, de cópias devidamente 
registradas no CREA; 

VII. A liberação da ultima fatura (etapa da obra), estará condicionada ao recebimento definitivo dos 
serviços; 

VIII. 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 Diretoria de Projetos da PMDF; 

3.2. GENERALIDADES. 
I. Todos os projetos de responsabilidade da Diretoria de Projetos da PMDF, serão fornecidos à Contratada, 

em mídia eletrônica formato PLT para retirada de cópias, e em DWG, para que possa haver a execução 
do “AS BUILT”, quando da entrega do final dos serviços; 

II. Todos os projetos de responsabilidade da CONTRATADA serão executados de acordo com as normas 
pertinentes da ABNT, das concessionárias de serviços públicos e dos órgãos responsáveis; 

III. Todos os projetos de responsabilidade da CONTRATADA serão previamente aprovados pela Diretoria de 
Projetos da PMDF, de acordo com o cronograma físico estabelecido para os serviços; 

IV. Todas as taxas e emolumentos, bem como as cópias de todos os projetos serão custeados pela 
CONTRATADA; 

V. No término dos serviços, será elaborado pela CONTRATADA, o cadastramento de todas as modificações 
efetuadas na obra em relação aos projetos originais, devendo este serviço ser acompanhado pelos 
fiscais da Diretoria de Projetos da PMDF; 

VI. Compete à CONTRATADA, fazer minucioso estudo e verificação de todos os desenhos dos projetos, 
inclusive detalhes das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela Diretoria de Projetos da PMDF, para execução dos serviços; 

VII. Dos resultados desta verificação preliminar da documentação do projeto, a qual será feita antes da 
assinatura do contrato de construção, deverá o LICITANTE dar imediata comunicação por escrito à 
PMDF, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer 
transgressão às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas de lei em vigor, de forma a serem sanados 
os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos 
serviços; 

VIII. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade sobre todos os 
projetos e elementos apresentados para construção do Edifício, não sendo admitida qualquer alegação 
quanto a omissões destes elementos que venham onerar os serviços; 

3.2.1.  PROJETO EXECUTIVO 
A Diretoria de Projetos da PMDF fornecerá aos licitantes as seguintes plantas e detalhes: 

  CE 01 DISSIPADOR; 
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  ELE 1/08 PM BAVOP LOTE A; 

  ELE 2/08 PM BAVOP LOTE A; 

  ELE 3/08 PM BAVOP LOTE A; 

  ELE 4/08 PM BAVOP LOTE A; 

  ELE 5/08 PM BAVOP LOTE A; 

  ELE 6/08 PM BAVOP LOTE A; 

  ELE 7/08 PM BAVOP LOTE A; 

  ELE 8/08 PM BAVOP LOTE A; 

  GE 01- GE 02; 

  PM IE 01 HELIPONTO; 

  PM IE 02 HELIPONTO; 

  PM IE 03 HELIPONTO. 

3.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.3.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 
I. Deverá ser implantado o Barracão de Obra tipo A e “Container”, para escritório e depósito durante toda 

a obra contratada. 
II. Ao término da obra/serviço serão desmontados e demolidos todos os elementos provisórios que foram 

utilizados. 
III. 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. 

3.3.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
A 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: CEB e CAESB e 
Telefonia.  

3.3.3. 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. 

3.3.4. PLACAS 
Na obra caberá à Contratada o fornecimento e instalação de 03 (três) placas de identificação, duas de 
3,00 m (três metros) x 4,00 m (quatro metros), institucional e padrão GDF, e uma de 2,00 m (dois 
metros) x 1,20 m (um e vinte metros), conforme exigência do CREA/DF, afixadas em local com total 
visibilidade, em conformidade com a indicação da Fiscalização. 

3.3.5. LOCAÇÃO DE OBRAS 
I. A locação da obra será de responsabilidade da CONTRATADA juntamente com a FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 
II. A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a CONTRATADA na obrigação de proceder, por 

sua conta, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO. 

3.4. TERRAPLENAGEM 
I. Será obrigatório o conhecimento prévio do local da obra e será da CONTRATADA a total 

responsabilidade sobre os serviços e despesas necessários à execução do movimento de terra, inclusive 
remoção de fossas, sumidouros, redes elétricas, de águas pluviais, telefônica, árvores e quaisquer outros 
elementos que eventualmente venham a ser encontrados no local da obra. 

II. O trabalho de aterro e reaterro das cavas de fundações, lastros, calçadas, será executado 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.  

III. A execução do serviço de compactação dos locais de implantação da obra deverá ter acompanhamento 
de firma especializada, com ensaios por camada em termos de grau de compactação, densidade 
aparente e umidade. 

IV. Após a conclusão do referido serviço, a CONTRATANTE deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, o Laudo de 
Compactação fornecido por firma especializada. 

V. A CONTRATADA deverá verificar a relação existente entre os diversos níveis dos pisos internos e 
externos constantes em projeto, executando aterros e/ou cortes no terreno e compactando a área da 
construção. 
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VI. Deverão ser preparadas e protegidas as árvores ou vegetais porventura existentes, desde que não 
prejudiquem o bom andamento da construção. 

VII. A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, destocamento e remoção, 
de forma a deixar a área livre de raízes tocos e árvores, pedras, etc. 

VIII. O corte e transplante de árvores será feito de acordo com a orientação do DPJ/DU/NOVACAP, 
respeitada a legislação em vigor. 

IX. Se necessário, deverá ser executado sistema de drenagem por meio de valetas, para escoamento das 
águas da área da obra. 

3.5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
I. A Contratada deverá fornecer à Contratante, por ocasião da entrega Definitiva da Obra, Termo de 

Responsabilidade pelos serviços de execuções e estrutura, que assegure a estabilidade e resistência 
física todas as construções executadas, por um período de 05 (cinco) anos. 

II. Serão apresentados pela Contratante, os projetos executivos de estrutura de concreto e projeto básico 
de fundações e estrutura metálica. 

III. A colocação do concreto nas fundações, baldrames, vigas, lajes ou qualquer outra estrutura de concreto 
armado deverá ser precedida de autorização da pela fiscalização no Diário de Obras. 

3.5.1.  FUNDAÇÕES 
I. A elaboração do projeto de Fundações obedecerá rigorosamente às normas brasileiras, NB-1 e NB-51 da 

ABNT, ou suas atualizações, no que forem aplicáveis e demais dispositivos legais, o projeto de calculo 
estrutural e demais prescrições. 

II. No projeto será indicada a resistência do concreto a ser utilizado, as cotas de assentamento e o mapa de 
cargas. 

III. Independente do cálculo serão executados sobre todas as estacas e/ou tubulões, blocos de coroamento 
com a menor dimensão superior ao diâmetro daqueles acrescidos de 15 cm em cada lado. 

IV. As fundações deverão ser projetadas executadas de acordo com as indicações dos Laudos de 
Sondagens. 

V. Os serviços só poderão ser executados após a elaboração do projeto definitivo pela Contratante. 
VI. Concreto a ser utilizado nas fundações terá a resistência mínima na compressão de 15 MPa, e deverá ser 

do tipo usinado. A Contratada moldará corpos de prova e os encaminhará a laboratório especializado 
para a realização de ensaios e emissão de laudos. 

VII. O Consumo de cimento será no mínimo de 300 quilos por metro cúbico de concreto. 
VIII. Sob as cintas e blocos, antes da colocação das armaduras, será colocado um lastro de brita com 5 (cinco) 

centímetros de espessura. O cobrimento das armaduras dos elementos de fundação deverá ser de no 
mínimo 3 cm. 

IX. A Contratada, durante e após a execução das fundações, independente de quem efetivamente as 
executa ou executou, é a responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas 
e/ou às pessoas. 

3.5.1.1.  ESCAVAÇÃO DE VALAS 
I. As escavações serão executadas de acordo com a natureza do terreno e às indicações dos projetos de 

arquitetura e de fundações. 
II. As escavações para atingirem a cota de fundação, deverão ter seus taludes laterais com inclinações não 

superiores a 45 graus, com a horizontal. 
III. Quando não houver projeto específico e impedimentos para a execução desses taludes, a escavação 

deverá ser perfeitamente escorada. 
IV. Ao término dos serviços de escavações deverão sempre ser verificadas as cotas e os níveis especificados 

no projeto. 
V. Se necessário, a Contratada deverá esgotar as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações. 

3.5.1.2.  REATERRO COMPACTADO 
I. Os serviços de aterro serão executados com emprego de equipamentos mecânicos compatíveis com as 

edificações a executar. 
II. O fornecimento de terra (ou a sua captação), quando necessário, estará sujeito à aprovação da 

Fiscalização da Contratante, quanto ao material. 
III. Os aterros, se necessário, deverão ser executados exclusivamente com terra limpa, que não seja 

orgânica, isenta de pedras, tacos, raízes ou outros vestígios de materiais de construção. 
IV. Apiloamento do aterro interno às fundações deverá ser executado em camadas com espessura máxima 

de 20 (vinte) cm, com maço de 30 (trinta) Kg ou aparelho mecânico específico, até atingir 95% de 
compactação, quando for o caso da Fiscalização da Contratante. 
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V. Todo material empregado deverá ser de primeira qualidade e a técnica empregada na execução dos 
serviços de confecção das formas, concretagem deverá ser especializada. 

3.5.2.  ESTRUTURA DE CONCRETO 

3.5.2.1. CONCRETO ARMADO 
I. Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em conta que o mesmo obedecerá 

às normas da ABNT aplicáveis ao caso, conforme a seguir: 

 NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

 NBR-7211 Agregados para concreto; 

 NBR-5736 Cimento Portland pozolânico; 

 NBR-5737 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e cimento Portland de alta 
resistência a sulfatos (ARS); 

 NBR-7223 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone; 

 NBR-6118 Projetos e execução de obra de concreto armado; 

 NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 NBR-7190 Cálculo e execução de estruturas de madeira; 

 NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método dos estados limites. 
II. Concreto a ser utilizado nas estruturas deve ter a resistência à compressão indicada no projeto, nunca 

inferior a 25 Mpa. Terá o controle tecnológico por peso e deverá ser usinado. O Consumo de cimento 
será no mínimo de 350 quilos por metro cúbico de concreto. 

III. Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá ser consultada a 
FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser adotada. 

IV. Os recobrimentos mínimos das armaduras deverão estar de acordo com a NBR-6118, sendo o mínimo 
de 2,5 cm para vigas e pilares e 2 para lajes. 

V. Quando da execução do concreto aparente liso a Contratada deverá tomar providências e um rigoroso 
controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, sem juntas de concretagem, brocas, 
manchas, etc. 

VI. Sob e sobre as aberturas nas alvenarias serão executadas vergas e contra-vergas de concreto armado 
com dimensões mínimas de 10 x 10 cm. 

3.5.2.2. FORMAS E ESCORAMENTOS 
I. As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NBR-7190 e da NBR-8800. 

II. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis deformações 
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão 
dotadas da contra-flecha necessária. 

III. Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas 
de pasta. 

IV. Em peças com altura superior a 2 m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de 
pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 

V. As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do 
concreto. 

VI. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da 
fôrma antes da colocação da armadura. 

VII. Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5cm 
para madeiras duras e 7cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3m de comprimento 
deverão ser contraventados para evitar flambagem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta 
medida. 

VIII. Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte 
da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas. 

IX. Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser feita no terço médio do 
seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao 
eixo comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das emendas. 

X. As fôrmas de superfícies curvas serão apoiadas sobre cambotas de madeira pré fabricadas. A 
Contratada, para esse fim, procederá à elaboração de desenhos de detalhes dos escoramentos, 
submetendo-os oportunamente a exame e autenticação da Contratante. 

XI. Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das 
fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes metálicos. 
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XII. As formas deverão ser preparadas pela Contratada tal que fique assegurada sua resistência aos esforços 
decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com que, por 
ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

XIII. A Fiscalização poderá condenar a montagem das formas, cabendo à Contratada as custas da sua 
remontagem. 

XIV. Imediatamente antes do lançamento do concreto, a Contratante deverá realizar cuidadosa vistoria nas 
formas para verificação da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza, molhando-as perfeitamente a 
fim de evitar a absorção da nata de cimento. 

XV. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados que são necessários a fim de impedir que sejam 
danificadas as superfícies de concreto. 

XVI. As formas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilização de massa 
corrida, serão de compensada laminada com revestimento plástico, metálico ou fibra de vidro. 

XVII. É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos 
que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente. 

XVIII. A precisão das dimensões no máximo de 5 (cinco) mm. 
XIX. Alinhamento, o prumo, nível e estanqueidade das formas serão verificados e corrigidos permanente, 

antes e durante o lançamento do concreto. 
XX. A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados: 

 faces laterais; 3 dias; 

 faces inferiores; 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados; 

 faces inferiores sem pontaletes; 28 dias. 
 

XXI. A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente 
para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas 
diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de emprego de "concreto de alto 
desempenho" (fck > 40 MPa) , em virtude de sua baixa resistência inicial. 

XXII. É vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias. 

3.5.2.3. ARMADURAS 
I. A Fiscalização da Contratante poderá exigir a realização dos ensaios previstos nas Normas Brasileiras 

para o recebimento das partidas de aço, correndo as perspectivas despesas por conta da Contratada. 
II. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância 

mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de 
armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

III. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente 
verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto. 

IV. Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por um processo de 
limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc. 

V. As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em 
projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

VI. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento, o 
que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do 
concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. 

3.5.2.4.  AGREGADOS 
I. Serão identificados por suas características, cabendo ao laboratório modificar a dosagem quando um 

novo material indicado tiver características diferentes do agregado inicialmente empregado. 
II. Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente construídos, 

deverão trazer, na parte externa, em caracteres bem visíveis, o nome do material, o número de padiolas 
por saco de cimento e o traço respectivo. 

3.5.2.5. ÁGUA 
I. Deverá ser fornecida pela concessionária local.  

II. Quando não for utilizada água da concessionária local, deve-se proceder a análise da água para garantir 
a inexistência de elementos agressivos ao concreto armado. 

3.5.2.6. CIMENTO 
I. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam à NBR-5736 e 

NBR-5737. 
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II. Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos e/ou marcas diferentes de 
cimento. Os volumes mínimos a misturar de cada vez deverão corresponder a 1 saco de cimento. 

III. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em volume. 
IV. Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de madeira, em local protegido contra a ação 

das intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O cimento deverá 
permanecer na embalagem original até a ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser constituídas de 
mais de 10 sacos. 

V. Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não poderão ser misturados. 

3.5.2.7. CONCRETO 
I. A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de 

qualidade rigorosamente uniforme. 
II. Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma 

só partida de fornecimento. 
III. Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma 

só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 
IV. As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto, e 

protegidas da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno. 
V. Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a 

depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por 
lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

VI. As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes armadas, 
serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. 

VII. A Contratada deverá apresentar a sequencia de operação de lançamento do concreto de modo a 
reproduzir nitidamente o projeto. 

VIII. A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros 
elementos exigidos pelos demais projetos. 

IX. Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura, de 
2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento. 

X. A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.  
XI. Não será permitido o uso de concreto remisturado. 

XII. A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos 
trechos de interrupção diária. 

XIII. A altura máxima de lançamento será de 2 (dois) metros. 
XIV.  O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas 

de concretagem e a segregação da nata de cimento. 
XV. O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. Os 

equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos 
das peças a serem concretadas. 

XVI. Além daqueles que serão utilizados normalmente na obra, a Contratada deverá ter vibradores de 
imersão de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade. 

XVII. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais imperfeições, a 
FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá os casos de demolição e recuperação de 
peças. 

XVIII. Em caso de não aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, a Contratada se obriga 
a demoli-lo imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para a Contratante. 

XIX. Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a 
preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos 
atravessados. 

XX. Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto, etc., serão 
empregados fios de aço. com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si 
cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria, conforme anexo 1. 

3.5.2.8. ADITIVOS 
I. É terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer substância que possa 

favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra para 
comprovações de composição e desempenho. 



PMDF – Edital de Concorrência 01/2016 
 

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 
de Combate à Corrupção pelo telefone 0800-6449060. 

73/100 

II. Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e especificações ou, ainda, após a 
aprovação do CONTRATANTE. Estarão limitados aos teores recomendados pelo fabricante, observado o 
prazo de validade. 

III. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório nacional 
especializado e idôneo. 

3.5.2.9. EQUIPAMENTOS 
I. O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, como mínimo indispensável para execução do 

concreto, 1 betoneira e 2 vibradores. Caso seja usado concreto pré-misturado, torna-se dispensável a 
exigência da betoneira. 

II. Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de fôrma ou réguas vibradoras, de acordo 
com a natureza dos serviços executados e desde que satisfaçam à condição de perfeito adensamento do 
concreto. 

III. A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 traço com consumo mínimo de 1 saco de 
cimento. 

IV. Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concreto uniforme e sem 
segregação dos materiais. 

3.5.2.10. DOSAGEM 
I. O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma 

preconizada na NB-1 (NBR-6118), de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um 
concreto que satisfaça às exigências do projeto a que se destina (fck). 

II. Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 
a) resistência de dosagem aos 28 dias (fck28); 
b) dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das 

peças a serem concretadas; 
c) consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223; 
d) composição granulométrica dos agregados; 
e) fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 
f) controle de qualidade a que será submetido o concreto; 
g) adensamento a que será submetido o concreto; 
h) índices físicos dos agregados (massa especifica, peso unitário, coeficiente de inchamento e 

umidade). 
III. A CONTRATANTE admitirá a dosagem não experimental, para obras que julgar de pequeno vulto, sendo 

satisfeitas as seguintes condições: 
a) consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³ de concreto. 
b) proporção de agregado miúdo no volume total do agregado, fixada entre 30 e 50%, de maneira a 

obter-se o concreto com trabalhabilidade adequada a seu emprego. 
c) água na quantidade mínima compatível com a trabalhabilidade necessária, não fornecendo relação 

água/cimento superior a 0,60. 

3.5.2.11. RESISTÊNCIA DE DOSAGEM 
A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência característica do 
concreto (fck) estabelecida no projeto. 

3.5.2.12. CONTROLE TECNOLÓGICO 
I. O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das 

características dos constituintes e da resistência mecânica. 
II. Os ensaios deverão ser realizados por empresa idônea, não sendo admitido relatórios fornecidos pela 

Concreteira. As cópias dos relatórios deverão ser entregues à Fiscalização e encaminhados para o 
conhecimento da Divisão Técnica da NOVACAP. 

3.5.2.13. CONTROLE DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO 
I. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá 

rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado. 
II. Existem 2 tipos de controle, o sistemático e o assistemático, conforme descrito a seguir: 

a) CONTROLE ASSISTEMÁTICO 
i - O controle assistemático será aceito toda vez que o fck do concreto for menor ou igual a 16 MPa e 

quando o coeficiente de segurança do concreto for maior ou igual a 1,4. 
ii - Neste caso, considera-se o concreto da estrutura como um todo. A amostra será formada com 

pelo menos 1 exemplar por semana e para cada 30 m³ de concreto. Um exemplar é formado por 2 
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corpos de prova. A amostra deverá ser constituída por pelo menos 8 exemplares. Em pequenos 
volumes de até 6 m³ será permitida a extração de apenas 1 exemplar, desde que obedecida a NB-
1 (NBR-6118). 

iii - A resistência de cada exemplar será o maior dos dois valores obtidos dos corpos de prova 
ensaiados. 

b) CONTROLE SISTEMÁTICO 
iv - O controle sistemático será adotado quando o fck do concreto for maior que 16 MPa ou quando o 

coeficiente de segurança do concreto for menor que 1,4. 
v - Neste caso, a totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 100 m³ de 

concreto, corresponderá no máximo a 500 m² de construção e o seu tempo de execução não 
excederá a 2 semanas. Em edifícios, o lote não compreenderá mais de 1 andar. Nas estruturas de 
grande volume de concreto, o lote poderá atingir 500 m³, mas o tempo de execução não excederá 
a uma semana. 

vi - A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de 
amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NB-1 (NBR-6118) 

3.5.2.14. TRANSPORTE 
I. O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus 

componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 
II. Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local 

da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jiricas, caçambas, pás mecânicas, etc., não sendo 
permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça. 

III. No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a 
segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do agregado, 
quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado. 

IV. O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, que é de 1 
hora. 

V. Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas. 
Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em depósitos 
intermediários. 

VI. O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimentos capazes 
de manter uniforme o concreto misturado. 

VII. No caso de utilização de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-se-ão condições de percurso suave, tais 
como rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 

VIII. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-se-á ao 
transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos). 

3.5.2.15. LANÇAMENTO 
I. Competirá à Contratada informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório 

encarregado do controle tecnológico: dia e hora do início das operações de concretagem estrutural, 
tempo previsto para sua execução e os elementos a serem concretados. 

II. O processo de lançamento do concreto será determinado de acordo com a natureza da obra, cabendo à 
Contratada submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

III. Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar segregação. Em 
quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será 
lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 

IV. Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos 
cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de 
espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação 
de "nichos de pedras". 

V. Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e 
o seu lançamento. 

VI. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para lançamento poderá ser aumentado em 
função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em nenhuma hipótese será permitido 
o lançamento após o início da pega. 

VII. Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja 
lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de 
infiltração. 

VIII. A concretagem seguirá rigorosamente o programa de lançamento preestabelecido para o projeto. 
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IX. Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre 
fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos 
locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o 
arrastamento até o limite máximo de 3m. 

3.5.2.16. ADENSAMENTO 
I. Somente será admitido o adensamento manual em peças de pequena responsabilidade estrutural, a 

critério da FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de altura. 
II. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma. 

III. Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu 
redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

IV. Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente 
para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto. 

V. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a serem 
vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento da agulha. 

VI. As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da 
agulha (aproximadamente 1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos curtos em 
pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes. 

VII. Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de 
imersão. 

VIII. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se impossível, com a 
inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de buracos que se encherão 
somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou 
até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos para concretos mais secos, ouvida 
previamente a FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da plasticidade do concreto. 

IX. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente. para assegurar a 
ligação duas a duas. 

X. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, etc.). 
3.5.2.17. JUNTAS DE CONCRETAGEM 

I. Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a 
junta então formada denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes do início da 
pega do concreto já lançado. 

II. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serão 
localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento. 

III. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, preferencialmente, em 
posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será assegurada através de 
fôrma de madeira, devidamente fixada. 

IV. A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não se permitindo juntas próximas aos apoios. 
V. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento pois é possível fazer-se 

fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e não do concreto, 
evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se verifica em juntas inclinadas. 

VI. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço médio do maior vão, localizando-se as 
juntas paralelamente à armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverão situar-se 
paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

VII. As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado, 
devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, jateamento de areia 
ou qualquer outro processo que proporcione a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal 
procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça apresentar resistência compatível 
com o trabalho a ser executado. 

VIII. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente será preparada 
efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros 
prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água, deixando a superfície com 
aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção do excesso de água superficial. 

IX. Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já endurecido e o 
recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. 

X. Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do lançamento de concreto novo sobre 
superfície antiga, poderá ser exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de adesivos estruturais. 

3.5.2.18. CURA DO CONCRETO 
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I. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo 
termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período 
mínimo de 7 dias. 

II. Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, 
areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

III. Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 
38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

IV. Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

 molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

 cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

 cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas saturadas; 

 lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor 
clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subseqüente retração térmica; 

 películas de cura química. 
 

3.5.2.19. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO: 
I. Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água; 

II. Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico ou com 
tricloroetileno; 

III. Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10%¨(dez por cento) de ácido fosfórico; 
IV. Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato de sódio e 

6 (seis) partes de água, com espargimento, subseqüente, de pequenos cristais de hiposulfito de sódio; 
V. As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, serão tomadas 

com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como coloração 
semelhante a do concreto circundante; 

VI. As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminados; 
VII. A execução dos serviços de repasse e correção ficará na dependência de prévia inspeção da Fiscalização. 

3.5.3. CONTENÇÃO DE MACIÇOS DE TERRA 
I. Todos os dispositivos destinados à implantação e proteção da edificação constantes no projeto de 

Contenção de Maciços de Terra e determinados no projeto de Arquitetura, tais como muros de arrimo, 
aterros, taludes etc, deverão ser executados em conformidade com as normas da ABNT, Código de 
Edificações do DF e o disposto no item 3.3. TERRAPLENAGEM. 

II. Não será aprovada, em nenhuma hipótese, implantação que propicie inundação. Caso as condições 
topográficas do terreno, do seu entorno e vias de acesso sejam adversas à proposta de locação definida 
no projeto de Arquitetura, deverá a Contratada redefinir a implantação da edificação, submetendo-se à 
aprovação do Executor e autor do projeto retromencionado, devendo ser adotados os seguintes 
critérios: 

a) Propiciar o perfeito escoamento das águas pluviais; 
b) Proteger o edifício e construções secundárias contra inundações; 
c) Proteger o solo contra erosões; 
d) Proteger calçadas, quadras de esportes, canaletas de águas pluviais etc contra soterramento. 

3.6. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO. 
3.6.1. REVESTIMENTO DE FORRO 
3.6.1.1. Forro de Gesso ACARTONADO 

I. A Contratada deverá fornecer e instalar, nos locais indicados em projeto, forro de gesso em placas 60cm 
x 60cm. 

II. O forro será atirantado à laje. 
III. O acabamento da junção forro/parede deverá ser conforme detalhe tabica em todo o perímetro dos 

ambientes. 
IV. Deverá ser acrescentados alçapões para visitas técnicas e manutenção de acordo com a necessidade das 

instalações. 

3.6.2. PINTURA 
3.6.2.1. GENERALIDADES 

I. Todas as tintas a empregar deverão observar as especificações deste memorial sempre que houver 
indicação expressa; 

II. Nenhuma alteração poderá ser feita nas marcas e nas cores sem a aprovação da Fiscalização. 
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III. Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. Serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente 
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

IV. Deverão ser observadas as prescrições dos fabricantes para o aparelhamento das superfícies no preparo 
e aplicação das tintas, sendo vedada a utilização de qualquer substância em desacordo com aquelas 
especificações. 

V. Deverão ser evitados escorrimentos e salpicos nas superfícies não destinadas à pintura; os salpicos que 
não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor 
adequado. 

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

VII. Toda vez que uma superfície for lixada, será cuidadosamente limpa com escova e pano seco para 
remover o pó, antes da aplicação da demão seguinte. 

VIII. Toda superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho. 

3.6.2.2. PINTURA COM TINTA DE BASE ACRÍLICA 
Serão pintadas, com um mínimo de 02 demãos as alvenarias internas, em tinta acrílica semi-brilho, 
marca CORALPLUS ou equivalente cor branco neve. 

3.6.2.3. PINTURA COM TEXTURA HIDRORREPELENTE 
A. Serão pintadas as paredes externas com textura hidrorrepelente - (com mão de obra empreitada). 

3.6.2.4. VERNIZES 
Serão pintados com 3 demãos de verniz poliuretano brilhante, incolor, marca YPIRANGA, SPARLACK 
EXTRA, ref. 99195 ou equivalente: 

a) Protetores de parede em madeira; 
b) Portas de madeira; 
c) Guichê de madeira. 

3.6.3. IMPERMEABILIZAÇÕES 
3.6.3.1. GENERALIDADES 

I. Todas as impermeabilizações serão executadas conforme as normas da ABNT. 
II. Todas as superfícies em concreto a serem impermeabilizadas através de técnica por moldagem “in-loco” 

deverão estar limpas e isentas de partículas soltas, óleo etc. 
III. Antes de executar a regularização, deverão ser corrigidas todas as fissuras e imperfeições do concreto, 

da seguinte forma: 
a) Escarificar as falhas de concretagem, fissuras e rachaduras até encontrar o concreto firme e 

homogêneo; 
b) Executar o corte de pontas de ferro sem função estrutural, à profundidade de 3 cm; 
c) Recompor e preparar a superfície do substrato para receber a camada de regularização com 

argamassa: 
d) De cimento e areia, traço 1:3; 
e) Adicionada de água e emulsão adesiva, à base de resina sintética, na proporção 1:1. 

3.6.3.2. ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE HIDRÓFUGO 
I. Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 

II. Serão revestidas com argamassa adicionada de hidrófugo os seguintes elementos: 
a) Canaletas; 
b) Caixas de passagem; 
c) Caixas de captação de águas pluviais; 
d) Caixas de inspeção; 
e) Caixas de gordura; 
f) Caixas de torneira de jardim; 
g) Laje de cobertura do abrigo de bombas; 
h) Arremate de parede dos rufos metálicos; 
i) Engate de rufos metálicos em paredes; 

III. A impermeabilização utilizará impermeabilizante de pega normal para argamassa (SIKA 1 ou 
equivalente). 

IV. A impermeabilização será executada conforme a seguir: 
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a) CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 
i - Em argamassa desempenada de cimento e areia, traço 1:2; 
ii - Formando meia-cana nos cantos: 
iii - Espessura mínima: 5 cm; 
iv - Raio mínimo: 10 cm. 
v - Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água; 

b) CHAPISCO 
vi - Executado 24 horas após a execução da camada de regularização; 
vii - Em argamassa: 
viii - De cimento e areia, traço 1:2; 
ix - Diluída na solução do impermeabilizante e água na proporção de 1:12. 

c) REVESTIMENTO 
x - Executar 24 horas após o chapisco; 
xi - Em argamassa: 
xii - De cimento e areia, traço 1:2; 
xiii - Diluída na solução do hidrófugo (SIKA 1 ou equivalente) e água na proporção de 1:12; 
xiv - 1ª camada com espessura de 10 a 15 mm 
xv - 2ª camada 4 a 5 horas depois da 1ª, totalizando a espessura de 30 mm. 

d) ACABAMENTO 
xvi - Executar 12 horas após o revestimento; 
xvii - Executar o alisamento da superfície, utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:1. 

3.6.3.3. CRISTALIZADORES 
I. Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 

II. Serão tratados, com impermeabilizante à base de polímeros acrílicos, os seguintes locais: 
a) Contrapiso das áreas molhadas 
b) Superfícies internas dos reservatórios d’água inferior e superior 

III. A impermeabilização utilizará os seguintes elementos: 
a) Revestimento impermeabilizante (VIAPLUS 1000 ou similar), com as seguintes propriedades e 

características: 
b) Semi-flexível 
c) Ótima aderência ao substrato 
d) Permite a aderência de argamassa para assentamento de revestimento cerâmico 
e) Bicomponente (A + B) 
f) Componente A (resina): polímeros acrílicos emulsionados 
g) Componente B (pó cinza): Cimentos especiais, aditivos impermeabilizantes, plastificantes e 

agregados minerais 
IV. A impermeabilização será executada conforme a seguir: 

a) Colocar todos os ralos e tubulações emergentes anteriormente ao início dos serviços: 
b) Nos reservatórios, executar a correção dos defeitos da superfície do substrato, conforme item 

04.01.600, subitens B e C. 
c) Nos WCs, executar o contrapiso; 
d) Vedar ralos e tubulações com mastique poliuretano; 
e) CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

i -  Apenas nas superfícies horizontais 
ii -  Em argamassa desempenada: 
iii - De cimento e areia, traço 1:2; 
iv - Espessura mínima:1 cm 
v -  Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e tubulações; 

f)  IMPERMEABILIZAÇÃO 
i - Nos WCs, estender a impermeabilização, nas paredes, até a altura de 30 cm; 
ii - Umedecer sem encharcar, toda a superfície a ser tratada; 
iii - Misturar os dois componentes com consistência para revestimento, conforme recomendações do 

fabricante; 
iv - Aplicar a mistura: 
v - Em demãos cruzadas: 
vi - 03 demãos nos WCs 
vii - 06 demãos nos reservatórios 
viii - Com intervalo de secagem de 2 a 6 horas 
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ix - Aguardar 72 horas, no mínimo, antes de: 
x - Nos WCs, proceder à colocação do piso cerâmico de paredes e piso 
xi - Nos reservatórios, testar a estanqueidade 
xii -Nos reservatórios, testar a estanqueidade, mantendo-os cheios de água pelo período mínimo de 

72 horas; 
xiii - Caso haja vazamento, aplicar mais 03 demãos da mistura. 

g) EMULSÃO ASFÁLTICA 
i - Impermeabilização das vigas baldrame será executada com emulsão asfáltica, que deverá ser 

aplicada nas faces laterais e superior sobre superfície limpa e perfeitamente regularizada, 
conforme recomendações do fabricante. 

3.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
3.7.1. OBJETIVO 
Estabelecer as diretrizes básicas para a execução de serviços de instalações de águas pluviais por meio de 
construção de dissipador de energia de águas pluviais. 

3.7.2. MEIOS DE LIGAÇÃO  
Todas as tubulações de águas pluviais com diâmetro inferiores ou iguais a 250mm, serão em “PVC”.  
A tubulações aparentes deverão ser pintados na cor AZUL com tinta esmalte sintético. 

3.7.2.1. TUBULAÇÕES EM PVC SOLDADAS 
I. Deverá ser observada a especificação em projeto: 

II. Toda rede horizontal de águas pluviais que sai das calhas de águas pluviais, serão em “PVCR”. 
III. Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido dever-se-á: 
IV. Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o 

auxílio de lixa adequada; 
V. Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

VI. Distribuir adequadamente em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo 
nas superfícies a serem soldadas; 

VII. Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo; 
VIII. Para a execução das juntas com anel de borracha deverão ser executados as limpezas das pontas 

externas e internas das mesmas. 

3.7.2.2. TUBULAÇÕES EM CONCRETO 
Toda rede horizontal de águas pluviais com diâmetro superiores a 250mm deverá ser em manilha de 
concreto. 

3.7.2.2.1. TESTES EM TUBULAÇÕES NÃO PRESSURIZADAS 
I. Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60 KPA (6 

M.C.A), durante um período de 15 minutos; 
II. Para tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

a) O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 
consecutivas; 

b) A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;  
c) Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a 

tubulação através da caixa de montante. 
III. Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo neste caso, estarem às 

juntas totalmente descobertas. 

3.7.3.  GENERALIDADES 
Deverão ser observadas as seguintes recomendações: 

a) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com os códigos e 
posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra, 
com o projeto respectivo – após aprovação pelas entidades governamentais com jurisdição sobre o 
assunto – e com as especificações que se seguem; 

b) As canalizações deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com 
recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou 
choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção 
adequada ou ser executada em tubos reforçados. Em torno da canalização, nos alicerces ou paredes 
por ela atravessados, deverá haver necessária folga para que eventual recalque do edifício não venha 
a prejudicá-la; 
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c) As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma 
verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores; 

d) Os tubos – de modo geral – serão assentadas com a bolsa voltada em sentido oposto ao do 
escoamento; 

e) As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão ser fechadas após 
verificação, pela FISCALIZAÇÃO, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de 
declividades, observando-se o disposto NBR-8160. 

f) Os tubos de águas pluviais que furarem as vigas e lajes deverão ser grouteados e os tubos deverão 
possuir ranhuras, conforme projeto. 

3.7.4.  NORMAS TÉCNICAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
Os projetos de Instalações Hidráulicas de Drenagem de Águas Pluviais deverão também atender às 
seguintes Normas e Práticas Complementares: 

a) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
b) Normas da ABNT e do INMETRO: 
c) NBR 5680 - Tubo de PVC Rígido, Dimensões – Padronização. 
d) NBR 9793 - Tubo de Concreto Simples de Seção Circular para águas Pluviais - Especificação. 
e) NBR 9814 - Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário – Procedimento.  
f) NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico. 
g) NBR 10843 - Tubos de PVC Rígido para Instalações Prediais de Águas Pluviais Especificação. 
h) NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais. 
i) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos; 
j) Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistema CREA-CONFEA. 

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
3.8.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
OBJETIVO: Estabelecer as diretrizes básicas na área de instalações elétricas, a partir dos projetos elaborados 
pela contratante, com vistas à execução da obra. 

3.8.1.1. CONDIÇÕES GERAIS 
A descrição a seguir tem como base um único prédio, considerando-se extensiva, por analogia, aos demais. 

3.8.1.2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 
SISTEMA DE ENERGIA NORMAL – FONTE CONCESSIONÁRIA 
A alimentação de energia do prédio, partirá de uma subestação abrigada de 225KVA, com respectivo conjunto 
“TR”, a ser instaladas no interior do terreno. Os condutores serão em cabos EPR, singelos acomodados em 
eletrodutos de ferro galvanizado do poste até a caixa “TR” e da caixa tipo “B” até a caixa CB1 no piso. Deste 
ponto em diante serão utilizados tubos eletrodutos tipo PVC. Todos os dispositivos de proteção e manobra de 
cargas, bem como o transformador, poste e acessórios, conjunto TR, serão fornecidos, instalados pela 
contratada. 

3.8.1.3. ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇAO - CEB 
I. Os transformadores deverão estar de acordo com as prescrições normativas dos seguintes órgãos: 

a) ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
b) CEB - Companhia Energética de Brasília; 
c) IEC - Internacional Eletrotechnical Comission 

II. Os transformadores serão do tipo Trifásico Seco com potencia de 225Kva, classe de tensão igual a 15kv, 
tensões primarias de 14,4/14,1/13,8/13,5kv tensão secundaria de 400/231V, ligação AT(triangulo) e 
Ligação BT (estrela com neutro acessível, freqüência de 60hz, fabricação Siemens, União, Beghim ou 
equivalente. 

III.  Condutores de entrada (energia da concessionária) 
Serão em conexões e eletroduto rígidos de aço, conforme normas NBR 5624/93, NBR 13057/94, 
Rosca NBR 8133 (Rosca paralela). Zincado a quente, galvanizado eletroliticamente (antigo Classe LI) 
tipo pesado, em barras de 3 metros +/- 20 mm. Diâmetro nominal externo de 100 mm, parede de 
2,65 mm. Referência Apolo, Marvitec, Eletrotubos, Thomeu ou similar 

IV. Caixas de passagem em alvenaria 
d) Serão executadas em alvenaria de tijolo maciço rebocado por dentro e por fora.  
e) Dreno de brita no fundo da caixa;  
f) Tampão de F.F T-33 e dimensões, conforme projeto. 

V.  Caixas de passagem metálicas 
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As caixas serão de sobrepor, chapa espessura #16USG. 
VI. Haste para o aterramento do ramal de entrada (concessionária)  

Haste de aterramento com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 com revestimento de cobre 
eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco. Sendo a camada de cobre que constitui 
o revestimento do aço, obtida através do processo de eletrodeposição anódica de modo a assegurar 
uma união inseparável e homogênea entre os dois metais. Com acabamento brilhante livre de 
imperfeições. A espessura nominal da camada de cobre é de 254 microns (10 mils). Diâmetro 
nominal de 5/8”. Comprimento nominal de 3,00 m (10 pés). Normas : NBR 13571/96, UL-467 e ANSI 
C-33-8. Referência Intelli, Termotecnica, Magnet, Hollings Worth série TM ou similar 

VII. Cordoalha de cobre nu # 70mm
2
. 

Cordoalha composta por fios de cobre eletrolítico, na têmpera meio-duro. Normas: ABNT: NBR 6524 
e NBR 5111.  Referência Sil, Condugel, Ficap ou similar 

VIII. Terminal de compressão # 95mm
2
. 

Terminal para compressão com alicate, manufaturado em cobre e estanhado para obtenção de 
maior resistência à corrosão. Com vigia no barril para possibilitar a verificação a completa inserção 
do cabo.  Referência Intelli, Termotecnica, Magnet, Hollings Worth série TM ou similar 

3.8.1.4. MEDIÇÃO  
Deverá ser observada a especificação em projeto: 

I. CONJUNTO TR 
Deverá ser observada a especificação em projeto. 

II. GRUPO GERADOR 
Deverá ser observada a especificação em projeto;  

3.8.1.5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
3.8.1.5.1. ELETRODUTOS 

Dependendo das condições da instalação as especificações para eletrodutos obedecerão ao 
seguinte: 

I. Tubulação embutidas em Alvenarias ou Concreto 
g) Referências comerciais: Tigre, Amanco ou equivalente; 
h) Eletrodutos de PVC rígido roscáveis; 
i) Luvas de PVC rígido; 
j) Curvas serão sempre pré-fabricadas de PVC rígido; 
k) Nas mudanças de direção utilizar sempre curvas pré-fabricadas ou caixas de passagem; 

II. Tubulações Aparentes 
a) Eletrodutos em ferro galvanizado 

i - Referências comerciais , Apolo, Marvitec, Mega ou equivalente 
ii - Eletrodutos de ferro galvanizado interna e externamente, pintados na cor cinza. As tubulações 

aparentes da rede elétrica deverão ser pintadas na cor cinza em tinta acrílica; 
iii - Toda as tubulações aparentes deverão ser pintados na cor cinza com tinta esmalte sintético. 
iv - Luva de ferro galvanizado. Quando destinado à alimentação de painéis, luminárias, tomadas e 

dispositivos de uso aplicado, estes deverão ser de PVC rígido roscáveis, Tigre, Amanco ou 
equivalente. 

v - Abraçadeiras, tipo união de aço galvanizado ou circulares de aço galvanizado. 
b) Conduletes 

i - Referências comerciais, Wetzel, Moferco, Daysa ou equivalente; 
ii - Serão em alumínio, podendo ser roscáveis ou de pressão com parafuso para permitir a fixação de 

eletrodutos.  
iii - Deverão ser montados com os acessórios e utilitários que compõe o sistema.  

III. Tubulações Subterrâneas 
a) Referências comerciais , Apolo, Marvitec, Mega ou equivalente 
b) Quando destinadas a ramal de alimentação do prédio deverão ser utilizados eletrodutos de ferro 

galvanizado de 4 polegadas de diâmetro. Na parte enterrada, fora do prédio, os eletrodutos serão 
instalados em envelope de concreto; 

3.8.1.5.2. ELETROCALHAS PERFILADOS E ACESSÓRIOS 
I. Referências comerciais: SISA, Marvitec, Mega ou equivalente. 

II. Todas as eletrocalhas são confeccionadas em chapa galvanizada eletroliticamente e a fogo, na chapa 
#14.  
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III. As dimensões são indicadas em projeto, com uso de conexões (curvas, derivações e emendas) e 
acessórios próprios.  

IV. Todas são sem tampa e são do tipo perfurado na base e na aba. 
V. O aterramento das eletrocalhas é realizado por uma cordoalha contínua, #16 mm2, eletricamente 

conectada à eletrocalha por todo o seu trajeto. 

3.8.1.5.3. CAIXAS DE MEDIDORES  
Tipo P4 com dispositivo para lacre, pintura epóxi na cor cinza. 

3.8.1.5.4. CAIXAS DE PASSAGEM 
I. Executadas em alvenaria, conforme detalhes indicados no projeto, com tampões de ferro fundido; 

II. Metálicas: modelo e dimensões indicadas em projeto, pintadas na cor cinza; 

3.8.1.5.5. CABOS E FIOS DE ALIMENTAÇÃO 
3.8.1.5.5.1. CIRCUITOS TERMINAIS 

Serão utilizados condutores e cobre têmpera mole com isolação em pirevinil antiflam, classe de 
isolamento 0,75 KV. 
a) Condutores fase: cores: vermelho, preto. 
b) Retorno: cores: branco, cinza. 
c) Circuitos de energia ininterrupta: cor: amarelo. 
d) Condutor neutro: cor: azul claro. 
e) Condutor terra : cor: verde. 
f) Referência comercial: Pirastic antiflam da Sil, Condugel, Ficap, Reiplast ou equivalente. No caso de 

circuitos terminais em locais sujeitos à umidade serão usados condutores de referência sintenax ou 
equivalente. 

3.8.1.5.5.2. CIRCUITOS ALIMENTAÇÃO: 
Serão utilizados condutores e cobre têmpera mole com isolação em pirevinil antiflam, classe de 
isolamento 1 kV. 
a) Condutores fase: cores: vermelho, preto. 
b) Condutor neutro: cor: azul claro. 
c) Condutor terra: cor: verde. 
d) Referência comercial: Pirasticflex antiflam da Pirelli, Reiplast ou equivalente. No caso de circuitos 

terminais em locais sujeitos à umidade serão usados condutores de referência sintenax ou 
equivalente. 

3.8.1.5.5.3. FUSÍVEIS 
I. Os dispositivos de proteção a serem instalados nos quadros deverão ter, as capacidades compatíveis 

com as indicações dos diagramas unifilares. 
a) Tensão nominal: 380V; 
b) Freqüência: 60 Hz; 

II. Referência comercial: Snap – Switch – Beghim ou equivalente. 
III. Os fusíveis são equipados com micro-chaves indicadoras de ruptura do filamento. 

3.8.1.5.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
3.8.1.5.6.1.  LUMINÁRIAS 

Deverá ser observada a especificação em projeto: 
I. As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer segurança, com espessura 

adequada e arestas expostas, lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas. Os aparelhos 
destinados a ficarem embutidos devem ser construídos de material incombustível e que não seja 
danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou 
condutores de corrente, condutores, porta-lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fixação de 
lâmpadas e reatores na face externa do aparelho. 

II. Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos devem ser construídos de 
forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. 

III. Não se deve empregar materiais absorventes nestes aparelhos. Todo aparelho deve apresentar marcado 
em local visível as seguintes informações: Nome do fabricante ou marca registrada; Tensão de 
alimentação; Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados ( lâmpadas, reatores, 
etc. ).  

IV. No projeto de instalações elétricas desenvolvemos a seguinte especificação na falta da definição do 
projeto de arquitetura: Luminária de sobrepor para duas lâmpadas tubulares fluorescentes de 16W, 
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modelo 3050 da itaim ou equivalente, corpo em chapa de aço tratado e pintado na cor branca. Refletor 
em aletas parabólicas com acabamento especular de alto brilho e rigoroso controle de ofuscamento. 
Alojamento do reator na cabeceira, com reator eletrônico; Luminária circular de embutir, modelo RUBI, 
corpo em alumínio pintado na cor branca e refletor em alumínio anodizado multifacetado, de alto 
brilho. Protetor em vidro temperado transparentecom lâmpada fluorescente compacta 2x26w 
eletrônica. Referência: ITAIM, Lumini, Indelpa ou similar; Arandela Blindada, corpo em alumínio forjado, 
globo de vidro para lâmpada incandescente de 60w , Referência: Lumini, Indelpa, Remme ou similar; 
Luminária de emergência tipo Bloquito - 2x8w, Referência: Aureon ou similar; Poste com uma luminária 
EUROLIGHT, MODELO PCS SB1 - 121 com vapor de sódio 250W, h=7,00m Referência: Eurolilght, Lumini, 
Indelpa, Wetzel, Forjasul ou similar; Poste com duas luminária EUROLIGHT, MODELO PCS SB2 - 121 com 
vapor de sódio 250W, h=7,00m Referência: Eurolilght, Lumini, Indelpa, Wetzel, Forjasul ou similar; 
Luminária industrial  

3.8.1.5.6.2.  LÂMPADAS 
Deverá ser observada a especificação em projeto: 

I. Incandescentes / Gases 
As lâmpadas incandescentes deverão obedecer aos seguintes requisitos gerais:  

a) Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o seu 
desempenho. 

b) As bases devem obedecer às seguintes exigências: 
c) O corpo deve ser de latão alumínio ou outro material adequado; 
d) A base deve ficar centrada em relação ao eixo da lâmpada firmemente fixada ou bulbo; 
e) O disco centro de contato deve ser de latão e deve ficar preso ao corpo da base por uma substância 

isolante vítrea ou material equivalente; 
f)  As soldas devem ser feitas de modo a não impedir a colocação e o funcionamento das lâmpadas nos 

respectivos porta-lâmpada. 
g) As lâmpadas devem apresentar, pelo menos, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base: 
h) Tensão nominal ( V ) 
i)  Potência nominal ( W ) 
j)  Nome do fabricante ou marca registrada. 
k) As lâmpadas incandescente serão de fabricação OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA ou equivalente, 40 e 

60w. 
l) As lâmpadas de vapor de mercúrio de 250W/220V serão aplicadas nas luminárias de jardim e 

iluminação externa de estacionamentos e vias. 
II. Fluorescentes 

a) As lâmpadas fluorescentes econômicas serão de fabricação OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA ou 
equivalente, deverão obedecer aos seguintes requisitos gerais: 

b) As bases devem obedecer no mínimo, ao seguinte: 
c) Não devem rodar em relação ao bulbo, quando sujeitos de força estabelecidos no MB-449; 
d) Serão do Tipo Econômicas, tubular L16/21, compacta dupla 26W e 8w nas luminárias de emergência. 

III. Outros Acessórios 
Outros acessórios para as luminárias, tais como receptáculos, soquetes etc., serão da mesma linha e 
fabricação dos reatores e lâmpadas e satisfarão as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

3.8.1.5.6.3.  INTERRUPTORES 
I. Todos os interruptores fixados em paredes de alvenaria serão da PIAL PLUSS ou equivalente, seguirão o 

padrão de funcionamento indicado no projeto, sendo simples com 1 tecla, simples 2 teclas, simples 3 
teclas, paralelo 1 tecla ou conjugado com tomada 2P+T e interruptor simples 1 tecla. 

II. Para os interruptores fixados nas divisórias de gesso serão utilizados os modelos de caixa em polietileno 

3.8.1.5.6.4.  TOMADAS 
I. Em geral as tomadas serão do tipo 2P 10 A - 250 V para pinos cilíndricos e Tomadas 2P + T 

II. 10 A - 250 V para pinos cilíndricos, Podendo ser instaladas em módulos 4x2 ou 4x4, sua aplicação seguira 
o determinado em projeto. Placas, em termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra 
amarelamento precoce ocasionado pela ação de raios ultravioleta. Poderão ser da pial pluss ou 
equivalente 

III. Para as tomadas instaladas nas divisórias serão utilizadas os modelos de caixa em polietileno. 

3.8.1.5.6.5.  CONECTORES E TERMINAIS 
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I. Todos os terminais de cabos de potência são do tipo de compressão por alicate hidráulico. Não são 
aceitos terminais de parafusos ou similares. 

II. Os conectores e terminais deverão estar de acordo com as prescrições normativas dos seguintes órgãos: 
III. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
IV. CEB - Companhia Energética de Brasília; 
V. IEC - Internacional Eletrotechnical Comission 

VI. E ainda obedecer as características de uso quanto ao tipo de cabo e instalação a que se destinam. 

3.8.1.5.6.6. REATORES 
I. Todos os reatores eletrônicos serão de fabricação OSRAM, PHILIPS, INTRAL ou equivalente deve ser 

provido de invólucro incombustível e resistente à umidade. 
II. A potência do equipamento deverá acompanhar as características de cada luminária e suas respectivas 

lâmpadas.  
III. O invólucro do reator dever ser protegido interna e externamente contra a oxidação por meio de 

pintura, esmalte, zincagem, ou processo equivalente. 
IV. As características de funcionamento tais como tensão de saída, condições de aquecimento, fator de 

potência e outros, são os estabelecidos nas normas da ABNT. 

3.9. TELEFONE E REDE LÓGICA 
3.9.1. OBJETIVO 
Estabelecer as diretrizes básicas para a execução de serviços em acordo com os projetos elaborados e 
aprovados. 

3.9.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Processo Executivo  

a) A concessionária só será responsável pelo projeto e instalação do cabo de entrada, que interligará a 
rede telefônica interna à sua rede externa. 

b) A rede telefônica da edificação, compreendendo a tubulação, o cabeamento, a fiação e a instalação 
de tomadas duplas, deverá ser executada sob responsabilidade da Contratada pela execução, de 
acordo com as recomendações estabelecidas pela Concessionária de telefonia fixa local. 

3.9.3. TELEFONIA - Condições Gerais 
I. A contratada fornecerá os equipamentos e os acessórios de dados e de telefonia, objetivando o perfeito 

funcionamento do sistema e observando integralmente este caderno e os anexos. 
II. Materiais utilizados para o DG de entrada : 

a) Central telefônica do prédio 
b) Armário do DG 
c) Conectores de engate rápido 
d) Protetores contra intempéries  
e) Condutores para aterramento 
f) Conectores de aterramento 
g) Cabo de entrada – Concessionária de telefonia fixa local – CCE 50/30 

3.9.4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
3.9.4.1.1. CENTRAL TELEFÔNICA DO PRÉDIO 
Central telefônica para operação interna ao prédio com possibilidade de comunicação flexível (entre os ramais) 
ponto a ponto.  

3.9.4.1.2. DG DE ENTRADA 
I. O DG de entrada será em chapa de aço galvanizada tratado com tinta esmalte e fundo com madeira, nas 

dimensões 120x120x150mm, com porta de abertura em folha dupla, com tranca padrão, em 
conformidade total com o padrão adotado pelas concessionárias locais de telefonia fixa na praça de 
Brasília – DF. 

II. As guias serão galvanizadas conforme normas da Telebrás. 
III. Os blocos de conexão, aplicados aos cabos de entrada e de saída do DG da concessionária serão do tipo 

inserção rápida, fabricação Lucent, Krone ou equivalente. 
IV. Para cada linha tronco habilitada, um dispositivo de centelhamento a gás “cook” é instalado. 
V. Para facilitar os trabalhos de execução de cabos e serviços de instalação no interior das caixas, as portas 

deverão se abrir de modo a deixar livre toda a sua abertura. 
VI. A fixação dos eletrodutos nas caixas será feita por meio de arruelas e buchas de proteção.  
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VII. Os eletrodutos não devem ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção no 
interior da caixa. O diâmetro da tubulação de entrada será de 100mm e em Ferro Galvanizado. 

VIII. Referência: Esfera, Quadro ou equivalente. 

3.9.4.1.3. CAIXA DE PASSAGEM  
I. MODELO R 1 (de 30 à 120 pares no cabo de entrada) 

II. Caixa confeccionada em tijolo maciço, revestida em alvenaria, rebocada internamente, com tampão de 
ferro fundido, nas dimensões de: comprimento = 2150 mm, largura = 1300 mm e altura = 1800 mm, 
conforme norma vigente nas concessionárias de telefonia fixa em Brasília- DF. 

3.9.4.1.4. ELETRODUTOS E CONEXÕES 
Nota: Os eletrodutos apresentados neste item referem-se apenas ao ramal de entrada da concessionária de 
telefonia fixa. Os demais insumos de instalação, empregados no sistema de voz do prédio, encontram-se 
especificados no item 06.09.000, referente à rede estruturada de voz e de dados. 

I. Luvas de PVC (apenas as empregadas no trecho de entrada dos cabos da concessionária – 2” de 
diâmetro). 

II. Luvas para eletroduto de PVC rígido roscável, pintadas na cor cinza. Referência: Tigre, Amanco ou 
equivalente.  

III. Curvas de PVC rígido roscável, pintadas na cor cinza (apenas as empregadas no trecho de entrada dos 
cabos da concessionária – 2” de diâmetro). Referência: Tigre, Amanco ou equivalente. 

IV. Tubulação aparente em PVC rígido roscável, pintada na cor cinza (apenas referente ao trecho de entrada 
dos cabos da concessionária - 2” de diâmetro). Referência: Tigre, Amanco ou equivalente. 

V. Caixas de passagem para tubulação aparente. 
VI. Tubulação subterrânea em PVC (apenas referente ao trecho de entrada dos cabos da concessionária - 2” 

de diâmetro). 
VII. O cabo proveniente da concessionária de telecomunicações adentra o prédio em instalação 

subterrânea. Nessa instalação deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável (sem pintura 
nos trechos subterrâneos). Referência: Tigre, Amanco ou equivalente. 

3.9.4.1.5. SUPORTE FÍSICO DOS ELETRODUTOS DE ENTRADA DOS CABOS DA CONCESSIONÁRIA  
I. Abraçadeiras tipo união, confeccionadas em liga galvanizada com parafusos de fechamento. Referência : 

SISA, Marvitec ou equivalente. 
II. Barra com rosca plena – diâmetro ¼ “ . Referência : SISA, Marvitec ou equivalente. 

III. Chumbador tipo CBT para barra de rosca plena – diâmetro ¼” . Referência : Tecnart ou equivalente. 
IV. Buchas e arruelas para eletrodutos de 2” de diâmetro  
V. Bucha e arruela para acabamento de eletrodutos de 2”, confeccionadas em zamack.  

3.9.4.1.6. CABOS, FIOS E ACESSÓRIOS 
(REFERENTES AO RAMAL DE ENTRADA DA CONCESSIONÁRIA) 

I. Cabo CCE 50/30 
a) 120 pares de condutores, exceto os pares reserva que são naturalmente fornecidos; 
b) condutor de Cobre estanhado de 0,50mm de diâmetro; 
c) isolamentos individuais dos condutores em PVC; em cores segundo padrão da antiga Telebrás; 
d) enfaixamento não higroscópico dos cabos  
e) blindagem com fita de alumínio 
f) Condutor de continuidade 
g) com capa externa em PVC com impressão externa da identificação do fabricante e do tipo do cabo a 

intervalos regulares. 
h) apropriado à instalação externa.  
i) Referência: Ficap, Kmp ou similar. 

II. Cabo CCI 50/30 
a) 30 pares de condutores, exceto os pares reserva que são naturalmente fornecidos; 
b) condutor de Cobre estanhado de 0,50mm de diâmetro; 
c) isolamentos individuais dos condutores em PVC; em cores segundo padrão da antiga Telebrás; 
d) enfaixamento não higroscópico dos cabos  
e) blindagem com fita de alumínio 
f) Condutor de continuidade 
g) com capa externa em PVC com impressão externa da identificação do fabricante e do tipo do cabo a 

intervalos regulares. 
h) apropriado à instalação interna.  
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i) Referência: Ficap, Kmp ou similar. 
III. Bloco de inserção rápida 

a) Bloco FT para terminação de alta densidade, montagem de 2 peças, consistindo de uma base e um 
bloco de terminação dividido de 4 em 4 pares, identificados em branco a cada quinto par.  

b) Cada bloco faz a terminação de 25 pares. Dimensões (25,4mmA x 225,3mmL x 47,6mm) 
c) Referência : Krone ou similar 

3.9.4.1.7. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A GÁS TIPO MPD390 
I. Módulo de proteção para linhas telefônicas a ser instalado em módulos BPS, padrâo Telebrás. 

Referência Intelli, Clamper ou similar 
II. Bloco terminal, padrão BPS Telebrás, de proteção com cem pares. Referência Horus ou similar 

III. Cordoalha de cobre nu #16 mm2. Referência Intelli, ou similar 
IV. Conector GTDB-2C-4-2/0 com parafuso M10. Referência : Intelli, ou similar  
V. Terminal de compressão para cabo #16mm2.  

VI. Terminal aproporiado ao uso com alicate de compressão, confeccionado em liga antioxidante. Intelli, ou 
similar 

VII. Terminal de compressão para cabo #50mm2 
VIII. Terminal aproporiado ao uso com alicate de compressão, confeccionado em liga antioxidante. Intelli, ou 

similar 
IX. Barramento de cobre com isolantes 
X. Barramento de cobre eletrolítico, com parafusos latonados, com dois isolantes de cobre, apropriado à 

instalação em quadro padrão Telebrás com fundo de madeira e conexão de bloco de proteção de linhas 
telefônicas ao terra. Referência : Kit barramento de terra sistema N , Siemens, Cemar ou similar. 

3.9.5. REDE ESTRUTURADA – VOZ E DADOS 
3.9.5.1. OBJETIVO 
Estabelecer as diretrizes básicas para a execução de serviços em acordo com os projetos elaborados e 
aprovados pela contratada para obra da Construção da 11ª CPMInd. Polícia Militar do DF. 

3.9.5.2.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Processo Executivo  

I. A concessionária só será responsável pelo projeto e instalação do cabo de entrada, que interligará a 
rede telefônica interna à sua rede externa. 

II. A rede telefônica das edificações, compreendendo a tubulação, o cabeamento, a fiação e a instalação de 
tomadas duplas, deverá ser executada sob responsabilidade da Contratada pela execução, de acordo 
com as recomendações estabelecidas pela Concessionária de telefonia fixa local e deverá ter aprovação 
prévia da equipe de fiscalização da Promotoria de Justiça de Santa Maria. 

3.9.5.3. INFRAESTRUTURA: 
I. As instalações de voz e de dados contam com dois modais de infra-estrutura. Um modal é a eletrocalha 

e o outro modal é o tubo convencional. A parte destinada às eletrocalhas visa a conduzir e abrigar os 
cabos nos trechos de maior concentração numérica. A eletrocalha destinada às instalações de voz e de 
dados é compartilhada com outras modalidades, denominadas genericamente de “sinais”. São elas, 
supervisão e CFTV. 

II. O modal de dutos ocorre basicamente nas terminações dos trechos, já próximo aos pontos de utilização. 
III. A diversidade modal calha/duto implica grande economia e facilidades para o instalador e para o 

mantenedor. 
IV. Nos pontos de utilização há ainda a possibilidade de compartilhamento com cabos do sistema de 

distribuição de vídeo dentro dos apartamentos. por isso, os dutos trafegam com dois tipos de cabos e 
três modalidades de instalação. 

V. Os materiais a serem utilizados na execução das tubulações telefônicas deverão ser rigorosamente 
adequados às finalidades a que se destinam e devem satisfazer às normas específicas da ABNT, da 
TELEBRÁS e da BRASIL TELECOM. 

VI. O eletrodutos deverão ser de PVC rígido da Tigre, ou equivalente. 
VII. As luvas, curvas, buchas e arruelas deverão ser de material e dimensões compatíveis com os eletrodutos 

aos quais serão ligadas. 
VIII. As abraçadeiras serão de aço galvanizado, do tipo união ou circulares. 

3.9.5.3.1. CONDULETES 
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I. Os conduletes são confeccionados em alumínio forjado. São fornecidos com tampa cega, 
confeccionadas em alumínio. A conexão do condulete com os eletrodutos é do tipo liso, sem rosca. O 
fornecimento contempla os parafusos de fixação da tampa. 

II. Referência : Forjasul, Daisa ou similar 

3.9.5.3.2. CAIXAS DE PASSAGEM METÁLICAS 
I. Serão de chapa galvanizada, interna e externamente. Distorção de “vinténs” para permitir a fixação de 

eletrodutos. Poderão ser dos seguintes tipos: 
II. Octogonais de fundo móvel: em chapas galvanizadas #14, dimensões 101x101x51mm (4x4x2”) 

III. De passagem: em chapa galvanizada #14, com uma demão de verniz isolante e outra de zarcão na 
superfície interna. tampos parafusados de chapa #14, formando moldura sobre as caixas. 
Dimensionamento indicado no projeto de Instalações telefônica (VOZ e DADOS). 

IV. Na execução das instalações deverá ser seguido rigorosamente o disposto a seguir cuja elaboração se 
baseou nas normas específicas da ABNT e Telebrás. 

V. Referência: Thomeu, Wetzel ou similar. 

3.9.5.3.3. ELETRODUTOS E CONEXÕES 
I. Eletrodutos, curvas e luvas de ferro galvanizado interna e externamente, pintados na cor cinza. 

Referência : Apolo, Marvitec ou similar. 
II. Bucha e arruela para eletroduto. Elementos de terminação de dutos, confeccionados em material 

galvanizado. Referência : Apolo, Marvitec ou similar. 
III. Abraçadeira tipo copo para eletrodutos de ¾” e 1” . Elemento de fixação confeccionado, em material 

galvanizado. Referência : Inca ou similar. 
IV. Copex metálico não revestido na bitola de ¾” . Referência : CPTF (Companhia Paulista de Tubos 

Flexíveis) ou similar 
V. Box reto na bitola de ¾” . Elemento metálico de conexão, confeccionado em zamack. Referência : Inca 

ou similar. 

3.9.5.3.4. ELETROCALHAS PERFILADOS E ACESSÓRIOS 
I. Todas as eletrocalhas são confeccionadas em chapa galvanizada eletroliticamente e a fogo, na chapa 

#14. As dimensões são indicadas em projeto, com uso de conexões (curvas, derivações e emendas) e 
acessórios próprios. Todas são sem tampa e são do tipo perfurado na base e na aba. O aterramento das 
eletrocalhas é realizado por uma cordoalha contínua, #50 mm2 , eletricamente conectada à eletrocalha 
por todo o seu trajeto. Referência: SISA, Marvitec ou equivalente. 

II. Todas os perfilados serão perfurados e confeccionadas em chapa galvanizada eletroliticamente e a fogo, 
na chapa #14. A dimensão é 38x38mm. O aterramento dos perfilados é realizado por uma cordoalha 
contínua, #50 mm2 , eletricamente conectada ao perfilado por todo o seu trajeto. Referência : SISA, 
Marvitec, Mega ou equivalente. 

III. Este projeto contém um documento específico, cujo título é Memorial Descritivo e Memorial de 
Cálculos e cuja finalidade é a de descrever pormenorizadamente os sistemas de voz e de dados. 

IV. O cabeamento, atende às normas ANSI/TIA/EIA-568-B e ANSI/TIA/EIA-569-A e seus adendos. Todo o 
cabeamento estruturado interno e os backbones verticais de voz e de dados são especificados em cabos 
UTP categoria 6 (conforme adendo ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1). 

V. O sistema de cabeamento estruturado prevê a organização e a identificação de todos os seus 
componentes de acordo com as normas NBR 14565 e ANSI/TIA/EIA-606A, sendo que a norma brasileira 
tem precedência nos pontos de divergência, principalmente no que diz respeito à nomenclatura e às 
siglas. 

3.9.5.3.5. CABOS E FIOS 
a) Cabo UTP6 
b) Patch Cords para uso nos segmentos de dados e de telefonia 
c) Conectores de rede 
d) Conector RJ 45 Fêmea categoria 6 - Tomada 
e) Conector RJ 45 Macho categoria 6– Terminação de cabos e de patch cords 

I. O cabeamento atende às normas ANSI/TIA/EIA-568-B e ANSI/TIA/EIA-569-A e seus adendos. Todo o 
cabeamento estruturado interno e os backbones verticais de voz e de dados são especificados em cabos 
UTP categoria 6 (conforme adendo ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1). 

II. O sistema de cabeamento estruturado prevê a organização e a identificação de todos os seus 
componentes de acordo com as normas NBR 14565 e ANSI/TIA/EIA-606A, sendo que a norma brasileira 
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tem precedência nos pontos de divergência, principalmente no que diz respeito à nomenclatura e às 
siglas. 

III. As cores dos pares serão as padronizadas pelas norma supracitada, a saber: 
a) AZUL/BRANCO DO AZUL; 
b) LARANJA/BRANCO DO LARANJA; 
c) VERDE/BRANCO DO VERDE; 
d) MARROM/BRANCO DO MARROM. 

IV. Os fios brancos dos pares deverão ter marcações na cor correspondente a seu par, por exemplo: o fio 
branco do par azul/branco-do-azul terá marcações na cor azul; 

V. Referência: Tyco/AMP, Panduit, Siemon ou similar. 

3.9.5.3.6. PATCH CORD DE VOZ E DE DADOS 
Especificações 

a) categoria 6; 
b) 40 % dos patch cords para dados fornecidos deverão ter 2 (dois) metros de comprimento, os outros 

60% deverão ter 3 (três) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros, para 
mais ou para menos, em todos os cabos; 

c) confeccionados e testados em fábrica; 
d) compostos por cabos de cobre não blindados (UTP) com 8 (oito) condutores flexíveis, multifilares, de 

cobre, torcidos em pares e reunidos formando o núcleo de 4 pares; 
e) impedância característica de 100 Ohms; 
f) capa de proteção de PVC do tipo não propagante a chamas; 
g) impressões na capa externa do cabo com a marca do fabricante e sua respectiva categoria e 

números seqüenciais a intervalos regulares como referência de comprimento de cabo; 
h) terminações em conectores modulares de 8 vias machos (plugs Rj 45) nas duas extremidades - tais 

conectores devem atender às especificações para categoria correspondente (6), consistindo de uma 
carcaça transparente, com 8 (oito) contatos banhados com um mínimo de 1,27 micrômetros (50 
micropolegadas) de ouro na área de contato com o conector fêmea; 

i) sem protetores sobre os conectores (boots); 
j) atendentes à norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos, com certificado de homologação UL 

(Underwriters Laboratories) ou ETL (Electrical Testing Laboratories);  
k) Cada cordão de manobra deverá apresentar identificação alfanumérica única em ambas 

extremidades, cuja codificação consta do projeto Telefonia e Dados.  
l) A cor do cabo é amarela. 
m) Referência: Tyco/AMP, Panduit, Siemon ou similar 

3.9.5.3.7. PLUGUES RJ45 MACHO 
Especificações 

a) categoria 6, apropriado às terminações de cabos e de patch cords;  
b) Referência: Tyco/AMP, Panduit ou Siemon ou similar. 

3.9.5.4. TESTES 
3.9.5.4.1. Certificação do Cabeamento 

I. Serão executados testes em todo cabeamento metálico (horizontal), para verificação quanto à 
performance, com vistas à certificação de conformidade às características exigidas na norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B. 

II. Antes do início dos testes de certificação, deverá ser apresentado o certificado de calibração do 
equipamento dentro do prazo de validade. 

3.9.5.4.2. Procedimentos 
I. Como o injetor é de duas vias, tanto este quanto o analisador pode ser conectado em qualquer dos 

lados do enlace. 
II. O enlace será composto pelo conjunto analisador (ou injetor), cabo de manobra (cabo de ligação 

elemento ativo-patch panel), módulo de conexão amarelo do painel de distribuição (patch panel), 
cordão de manobra (patch cord), módulo de conexão azul, cabo UTP Categoria 6, tomada/conector RJ-
45, o cordão de ligação da estação de trabalho e finalmente o injetor (ou analisador). 

III. Após a conclusão dos testes, os dados armazenados na memória do analisador são transferidos para um 
microcomputador, ficando os resultados disponíveis em meio magnético, podendo também ser 
impresso em forma de relatório. 

IV. A Contratada fornecerá uma cópia dos resultados em papel A-4 e também em disquete ou CD. 
3.9.5.4.3. Grandezas 



PMDF – Edital de Concorrência 01/2016 
 

                                            

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 
de Combate à Corrupção pelo telefone 0800-6449060. 

89/100 

I. Serão realizadas medições das seguintes grandezas na certificação do cabeamento horizontal: 
II. Comprimento do enlace em metros (em todos os pares); 

3.9.5.4.4. Teste Físico. 
Previamente à certificação mencionada acima, será realizado teste físico para verificação das 
seguintes condições: 

a) Inversão de pares; 
b) Curto-circuito; 
c) Continuidade. 

3.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
3.10.1.LIMPEZA DA OBRA 

I. Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e 
sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

II. 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.  

III. Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação. 
IV. Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das 

superfícies. 
V. Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da 

edificação. 
VI. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os 

arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

3.10.2.PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 
I. A. Limpeza com vassouras e espátulas nos cimentados lisos. 

II. 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. 

III. Após a conclusão das demais limpezas, deverá ser removido todo o detrito proveniente da construção e 
da limpeza geral. 

3.10.3.GENERALIDADES 
Serão aqui considerados como limpeza, os serviços de raspar, calafetar e encerar os pisos, lavar e retirar os 
detritos que ficarem aderentes às louças, aos materiais cerâmicos, aos de iluminação e aos vidros, retirar 
detritos, polir metais e ferragens, etc., e finalmente retirar entulhos. 
 
3.10.4.LIGAÇÕES DEFINITIVAS 
A CONTRATADA deverá fazer as ligações definitivas das redes e sistemas por ela executados, ficando 
responsável por todas as despesas, junto às concessionárias. 

4. ENTREGA DA OBRA 
I. A Contratada antes da comunicação do término da obra deverá efetuar uma vistoria final do prédio 

acompanhada da Fiscalização; 
II. Serão verificadas todas as partes que constituem o acabamento final das obras, bem como as 

instalações, fazendo as provas de isolamento e queda de tensão dos circuitos, conforme determina a 
NB-3; verificar a existência de possíveis vazamentos e a colocação dos aparelhos em si, inclusive 
instalações mecânicas e seus comandos automáticos; 

III. A PMDF somente receberá as obras, após a conclusão total dos serviços e a emissão dos certificados de 
vistoria dos serviços públicos (esgoto, energia elétrica e combate a incêndio), passados pelos órgãos e 
concessionárias competentes, a vistoria final por representantes de ambas as partes Proprietários, com 
laudo sem reclamações e também com toda a documentação da obra em ordem; 

IV. Quando as obras contratadas ficarem inteiramente concluídas e de perfeito acordo com o Contrato, a 
Contratada solicitará por escrito a PMDF o recebimento das mesmas; 

V. O atendimento da solicitação feita no item anterior será através de uma comissão de recebimento da 
PMDF, que deverá lavrar um “termo de recebimento provisório”; 

VI. É vedada a ocupação total ou parcial de qualquer edificação antes da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo.  

VII. A responsabilidade pelo cumprimento da diretriz acima é da CONTRATADA. 

5. RECEBIMENTO DEFINITIVO 
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I. Termo de Recebimento Definitivo será lavrado 60(sessenta) dias após o Recebimento Provisório, 
referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas todas as pendências pela Comissão de 
Recebimento; 

II. A PMDF receberá as obras, após a conclusão total dos serviços e a vistoria por representantes de ambas 
as partes contratantes, com laudo sem reclamações e também com toda a documentação da obra em 
ordem. 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO 
 

PROPRIETÁRIO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

OBRA: OBRA BAVOP - PMDF       

ENDEREÇO: SETOR RESIDENCIAL, INDUSTRIAL E ABASTECIMENTO   

        

Data referência: DEZEMBRO/2015       
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE 
OBRA (COM DESONERAÇÃO) 

BDI: 0,00% 

0,00 % HORA 
0,00 % 

MENSAL 

     

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 
PREÇO  

UNITÁRIO 
PREÇO 

PARCIAL 
TOTAL % 

    
    

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES   
    

01.01.000 DESPESAS LEGAIS   
    

01.01.100 ANOTAÇÃO DE RT DE EXECUÇÃO DA OBRA NO CREA-DF um 1,00 
 

- 
  

     Total   item  01.00.000 - 
#DIV/

0! 

    
    

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES   
    

02.01.000 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO   
    

02.01.100 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00 
 

- 
  

     Total   item  02.00.000 - 
#DIV/

0! 

    
    

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO   
    

04.01.000 ARQUITETURA   
    

04.01.001 
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 
INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME 

m² 1.392,67 
 

-  
 

04.01.002 
LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

m² 1.392,67 
 

-  
 

04.01.004 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA uni 139,00 
 

-  
 

04.01.005 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS uni 139,00 
 

-  
 

04.01.006 RABICHO PARA RECOLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS uni 139,00 
 

-  
 

04.01.007 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS 

m² 1.392,67 
 

-  
 

04.01.008 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO 

m² 1.392,67 
 

- - 
 

  
 

 
    

04.02.000 COMUNICAÇÃO VISUAL 
 

 
    

04.02.100 APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 

 
    

04.02.001 
PLACA INAUGURAL EM ALUMÍNIO 0,60 x 0,60 M, 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

m² 1,00 
 

-  
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04.02.002 
LETRA  ACO INOX  NO22 ALT=22CM, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

uni 26,00 
 

- - 
 

    
    

04.03.000 PAISAGISMO   
    

04.03.001 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 900,00 
 

- - 
 

     Total   item  04.00.000  - 
#DIV/

0! 

    
    

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS   
    

05.01.000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISSIPADOR DE ENERGIA   
    

05.01.001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PRO. ATE 1,5 M m³ 7,23 
 

- 
  

05.01.002 
CONCRETO USINADO NÃO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  

m³ 7,23 
 

- 
  

05.01.003 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

Kg 523,28 
 

- 
  

05.01.004 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

m² 39,92 
 

- 
  

05.01.005 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

m³ 7,12 

 

- 

  

05.01.006 
COLCHÃO DRENANTE COM PEDRA TIPO 1 A 20 CM 
(VARIAÇÃO DE 1 A 1,5 DO DN NA SUPERFÍCIE 

m³ 5,61 
 

- 
  

05.01.007 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL m³ 8,00 
 

- 
  

05.01.008 
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.3 

m³ 15,00 
 

- 
  

05.01.009 
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 
1,5 E 3M  

m³ 17,23 
 

- 
  

     Total   item  05.00.000  - 
#DIV/

0! 

    
    

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS   
    

06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
    

06.01.100 SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO   
    

06.01.101 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PRO. ATE 1,5 M m³ 56,54 
 

- 
  

06.01.103 
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.3 

m³ 43,20 
 

- 
  

06.01.104 
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

Kg 613,20 
 

- 
  

06.01.105 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

Kg 591,44 
 

- 
  

06.01.106 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

m³ 8,20 

 

- 

  

06.01.107 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 
VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m² 53,22 

 

- 

  

06.01.108 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 106,00 

 

- 

  

06.01.109 
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 

m² 106,44 
 

- 
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06.01.111 
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PREPARO MECANICO, 
ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO 
IMPERMEABILIZADO 

m² 22,75 
 

- 
  

06.01.112 
PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, 
INCLUSO GUARNICOES 

m² 1,00 
 

- 
  

06.01.113 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 106,44 
 

- 
  

06.01.114 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM m² 27,00 
 

- 
  

06.01.115 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
ACO CA-25 

m² 12,00 
 

- 
  

06.01.116 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 1.940,00 
 

- 
  

06.01.117 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 485,00 
 

- 
  

06.01.118 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 110MM (4), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

m 715,00 
 

- 
  

06.01.119 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

uni 48,00 
 

- 
  

06.01.120 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

uni 12,00 
 

- 
  

06.01.121 BOX RETO DE ALUMINIO FUNDIDO DE 4" uni 12,00 
 

- 
  

06.01.122 
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 
100MM (4'') 

cj 12,00 
 

- 
  

06.01.123 
CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CEB TIPO CB-1 COM TAMPÃO 
DE FERRO FUNDIDO T-33 

uni 8,00 
 

- 
  

06.01.125 
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ 
CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

uni 1,00 
 

- 
  

06.01.126 
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO 
CIRCULAR 

uni 1,00 
 

- 
  

06.01.127 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" uni 4,00 
 

- 
  

06.01.128 CURVA GALVANIZADA 90º uni 2,00 
 

- 
  

06.01.129 
ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV 
- 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

uni 3,00 
 

- 
  

06.01.130 GRAMPO DE ANCORAGEM uni 3,00 
 

- 
  

06.01.131 CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO 4'' uni 2,00 
 

- 
  

06.01.132 

CONJUNTO TR COMPLETO, INCLUSO:                                                                                                                             
- 1 CAIXA TR COM 1 FUSÍVEL NH3 350 A POR FASE; 2 CAIXAS 
P4; 1 CAIXA B CONTENDO 1 DISJ. 3P 350A/35A/380 V ~ 3 
SUPRESSOR DE SURTO (DPS) 440 V ~ In 40 KA; PLAQUETAS 
DE IDENTIFICAÇÃO E BARRAMENTOS (FASES, NEUTRO E 
TERRA).                                                - BGE CONTENDO: 1 DISJ. 
GERAL 3P 350V/35A/380V; 1 DISJ. 3P 250A/22KVA/380V; 1 
DISJ. 3P 100A/22KVA/380V; 1 DISJ. 3P 80A/22KVA/380V; 1 
DISJ. 3P 50A/22KVA/380V; ESPELHO ACRILICO, CANALETA 
VENTILADA EBARRAMENTOS (FASES, NEUTRO E TERRA). 

uni 1,00 

 

- 

  

06.01.133 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR uni 16,00 
 

- 
  

06.01.134 
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

m 40,00 
 

- 
  

06.01.135 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR A 
DIESEL, POTÊNCIA 360/330 KVA - TRIFÁSICO, 60 HZ - 
380/220 V COM TANQUE, INCLUINDO QUADRO COMANDO E 
CONTÊINER 

uni 1,00 

 

- - 

 

    
 

 
  

06.01.200 SERVIÇOS DIVERSOS - BALIZADORES DO HELIPONTO   
 

 
  

06.01.201 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 28,20 
 

- 
  

06.01.202 
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.3 

m³ 28,20 
 

- 
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06.01.203 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

m³ 123,00 
 

- 
  

06.01.204 

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO AERONÁUTICA, TIPO SN 05, 
FAA L-860, COMPOSTA POR SOQUETE E-27, LAMPADA DE 40 
W/220 VAC OU 117 VAC, CORPO EM ALUMÍNIO, 
ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, PARAFUSOS EM AÇO INOX E 
EM LATÃO, ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA E 
PLUG DE DESCONEXÃO RÁPIDA (MACHO) CÓD SN5/860, 
GLOBO PRISMÁTICO EM BOROSILICATO, CONFORME NBR 
11.482. COR ÂMBAR (GP/A), PLUG, BASE METÁLICA, 
FABRICADA SINTETICA E PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO 
INOX PARA LUMINÁRIAS PERIFERICA, TIPO ELEVADA, 
MODELO SN05 (COD. BOX 05), PLACA SUPORTE, FABRICADA 
EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA 
PERIFÉRICA, MODELO MPSQ-L867 

uni 34,00 

 

- 

  

06.01.205 
HASTE METÁLICA PREPARADA PARA ROMPER EM CASO DE 
TOQUE DA AERONAVE, TIPO LEVE 

uni 34,00 
 

- 
  

06.01.206 
CABO PP SEÇÃO 2,5 MM2 - FLEXIVEL 

m 492,00 
 

- 
  

06.01.207 

QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO ATÉ 2,5 KVA PARA 
HELIPONTO, CONFORME PARECER TÉCNICO 32/1996 DA 
DIRENG. COMPLETO (3 NÍVEIS DE BRILHO, DISJUNTORES, 
CHAVES SELETORAS E ALIMENTAÇÃO DE 220 VCA (CÓD PCH) 

uni 1,00 

 

- 

  

06.01.208 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20 X 20 CM COM 
TAMPA PESADA 

uni 34,00 
 

- 
  

06.01.209 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA 
CONCRETO 40X40X40 CM 

uni 34,00 
 

- 
  

06.01.210 
EXECUÇÃO DE CORTE DE REBOCO COM DISCO DE MAKITA 

m 30,00 
 

- 
  

06.01.211 
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 
TUBULAÇÃO DIÂMETRO 65 MM (2 1/2''MM) A 100MM (4'') 

m 15,00 
 

- 
  

06.01.212 

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:4 COM ADIÇÃO DE 150 KG DE CIMENTO, PARA 
TUBULAÇÃO Ø 65 MM (2 1/2") A 100 MM (4") 

m 15,00 

 

- 

  

06.01.213 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 2,25 

 

- 

  

06.01.214 
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 

m² 2,25 
 

- 
  

06.01.215 
PINTURA EPOXI - 261002 

m² 1.959,00 
 

- 
  

06.01.216 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

uni 1,00 

 

- 

  

06.01.217 BIRUTA ILUMINADA PARA HELIPONTO uni 1,00 
 

- - 
 

 
 

  
    

 
 

   Total   item  06.00.000  - 
#DIV/

0! 

 
 

  
    

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   
    

09.01.000 LIMPEZA DE OBRA E URBANIZAÇÃO   
    

09.01.001 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.272,93 
 

- - 
 

 
   

 Total   item  09.00.000  - 
#DIV/

0! 

 
       

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
      

10.01.000 PESSOAL 
      

10.01.001 MESTRE DE OBRAS h 704,00 
 

- 
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10.01.002 ALMOXARIFE h 704,00 
 

- 
  

10.01.003 VIGIA  NOTURNO h 704,00 
 

- 
  

10.01.004 ENGENHEIRO CIVIL = 75% h 528,00 
 

- 
  

10.01.005 ENGENHEIRO ELETRICISTA = 30 % h 240,00 
 

- 
  

10.01.006 TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO h 704,00 
 

- 
  

  
 

 
 Total   item  10.00.000  - 

#DIV/
0! 

 

 TOTAL SEM BDI    
0,00 

 #DIV/
0! 

 

 B.D.I. 24,38 %    
0,00 

 #DIV/
0! 

 

 TOTAL COM BDI    
0,00 

 #DIV/
0! 

   
 
 

       

NOTA  1: Esta  planilha  é  orientativa.  "Os  quantitativos  apresentados  nas  planilhas  não  deverão   ser  tomados   
como  definitivos,  haja  vista   que   apenas subsidiam a compreensão do conjunto de obras/serviços licitados, 
sendo de inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e quantificação dos materiais e serviços 
necessários à execução do objeto do Edital" 

        

NOTA 2:  A  Diretoria  de  Projetos  mantêm em seus arquivos, para consultas por parte dos órgãos controladores, 
cópias das composições de custos unitários do BDI e dos Encargos Sociais, das coletas de preços, que demonstram a 
adequação dos preços propostos com os praticados no mercado. 

        

NOTA 3:  Na ausência das composições do SINAPI e SICRO foram utilizadas composições de outros Órgãos, 
incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do 
SINAPI e do SICRO; 

        

OBS: CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE RESUMEM VALORES 
MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL . EXEMPLO : R$ 33,878 = R$ 33,78 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

PROPRIETÁRIO:  POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
      

OBRA: OBRA BAVOP - PMDF 
      

ENDEREÇO: SETOR RESIDENCIAL, INDUSTRIAL E ABASTECIMENTO, ÁREA ESPECIAL 10,  LOTE A - GUARÁ II - BRASÍLIA - DF 

        
ITEM 

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

TOTAL DA 
ETAPA 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 
 

SOMA 

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
 

100,00% 
   100,00% 

    
 

- - - 

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

100,00% 
   100,00% 

    
 

- - - 

04.01.000 ARQUITETURA 
 

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 
100,00% 

    
    

04.02.000 COMUNICAÇÃO VISUAL 
 

20,00% 
  

80,00% 
100,00% 

    
 

- - 
 

04.03.000 PAISAGISMO 
 

  
50,00% 50,00% 

100,00% 
    - - 

  

05.01.000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISSIPADOR DE ENERGIA 
 

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 
100,00% 

    
    

06.01.100 SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO 
 

5,00% 15,00% 40,00% 40,00% 
100,00% 

    
    

06.01.200 SERVIÇOS DIVERSOS - BALIZADORES DO HELIPONTO 
 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
100,00% 

    
    

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

   
100,00% 

100,00% 
    - - - 

 

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
100,00% 

    
    

        

 
VALOR MENSAL SEM B.D.I. R$ 

     

        

 
PERCENTUAL MENSAL SEM B.D.I. % 13,26% 19,10% 33,54% 34,11% 100,00% 

        

 
VALOR ACUMULADO SEM B.D.I. R$ 

     

        

 
PERCENTUAL ACUMULADO SEM B.D.I. % 13,26% 32,35% 65,89% 100,00% 100,00% 

        

 
B.D.I DE 24,38 % R$ 

     

        

 
SOMA MENSAL COM B.D.I. R$ 
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RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
 
 

 

 
 

01. PROJETOS EXECUTIVOS 

01.1. A Diretoria de Projetos da PMDF fornecerá aos licitantes os seguintes projetos e detalhes: 
 

01.1.1. CE 01 DISSIPADOR; 

01.1.2. ELE 1/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.3. ELE 2/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.4. ELE 3/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.5. ELE 4/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.6. ELE 5/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.7. ELE 6/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.8. ELE 7/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.9. ELE 8/08 PM BAVOP LOTE A; 

01.1.10. GE 01- GE 02; 

01.1.11. PM IE 01 HELIPONTO; 

01.1.12. PM IE 02 HELIPONTO; 

01.1.13. PM IE 03 HELIPONTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


