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

Oficial da União em 06 de julho de 1994, e Decreto Lei N.º 92.100 de 10/12/1985 atualizada pela 

Portaria n 2.296 do MARE – Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, publicada 

no  DOU de 31 de Julho de 1997. 
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1. OBJETO 

1.1. O presente documento tem como objeto a Revitalização e Reforma do Estádio 

Antônio Otoni Filho - CAVE (com Acréscimo de Área) – Guará II - DF. 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. A execução dos serviços objeto deste Caderno de Práticas Gerais tem amparo legal disposto 

inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, e, subsidiariamente, na Lei nº 

8.666/93. 

3. JUSTIFICATIVA  

3.1. A NOVACAP elaborou os estudos iniciais da obra em referência e posteriormente o Projeto 

Básico em atendimento ao planejamento do GDF durante os preparativos da Copa do Mundo 

FIFA 2014. 

3.2. Em 08 de setembro de 2015 foi estabelecido o Termo de cooperação Técnica n.º 003/2015 

entre a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Distrito Federal e a NOVACAP, com o 

objetivo de proceder a execução do referido projeto com recursos provenientes do Contrato 

de Repasse 778.984/2012/ME/CAIXA de que trata o processo 1001.877-60/2012- CAIXA,  

tendo como concedente o Ministério do Esporte –ME, e Contrapartida do Governo do 

Distrito Federal. 

3.3. O Estádio Antônio Otoni Filho, mais conhecido como CAVE, foi inaugurado em 1977 seu 

apelido CAVE derivado da sigla para Centro Administrativo Vivencial e Esportivo.  

3.4. O complexo de lazer do Guará onde está localizado o estádio conta, entre outras estruturas, 

com um ginásio coberto, um kartódromo, um teatro de arena e a Feira do Guará.  

3.5. O objeto desta contratação é a Reforma e Revitalização do estádio (com acréscimo de área),  

e que desde a sua inauguração não sofreu nenhuma reforma. Atualmente está em situação 

precária motivo pelo qual encontra-se sem condições de uso pela população , desta forma a 

comunidade não pode usufruir de um equipamento público essencial para a prática esportiva . 

3.6. A necessidade de adequação daquele importante espaço esportivo pode ser constatada nas 

irregularidades apontadas na notificação nº0348/2014, objeto da vistoria realizada às 

15h30min do dia 13 de maio de 2014 pelo CBMDF- Corpo de Bombeiro Militar do Distrito 

Federal, conforme folhas 90 e 91 dos autos, onde foi observada a necessidade do 

cumprimento das seguintes exigências: 
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3.7. - Projetos aprovados de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, com anotação de 

responsabilidade técnica ART; 

3.8. Anotação de responsabilidade técnica ART para as instalações elétricas existentes; 

3.9. - Laudo do Teste de Aterramento do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

3.10. - Instalação de sistema de sinalização e iluminação de emergência; 

3.11. - Realizar manutenção e recarga de extintores;  

3.12. - Prever sistema de rota de fuga com instalação de portas corta-fogo e barras anti-pânico; 

3.13. - Proteger e isolar fiações elétricas expostas, principalmente aquelas em contato com 

estrutura metálica; 

3.14. Conforme está descrito no documento do CBMDF - Corpo de Bombeiro Militar do Distrito 

Federal “a falta de cumprimento da notificação implicará em penalidades administrativas 

(multa, apreensão, embargo e interdição) previstas no Art. 4º da Lei nº 2.747, de 20  julho de 

2001”. 

3.15.  O cumprimento das irregularidades apontadas na notificação inclusive a execução de 

outros serviços necessários ao bom funcionamento do espaço foram previstas nos projeto 

básico objeto desta contratação 

3.16. A revitalização do Estádio além de propiciar o lazer para a população local e demais  

usuários do Distrito Federal, também será preparado como um Centro Oficial de Treinamento 

para equipes de futebol, que participarão do Campeonato de Futebol dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016, dado ao fato de Brasília ser uma das cidades anfitriãs.  

 

 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. A seguir definições de palavras chave importantes para a compreensão deste Caderno de 

Práticas Gerais.  
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Projeto Básico: é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo 

da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Obra: é toda construção, reforma fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta 

ou indireta. 

Serviço: é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, 

tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. 

Execução Indireta: contratação de Órgão ou entidade da Administração com terceiros.  

CONTRATANTE: é o Órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. 

CONTRATADA: é a pessoa física ou jurídica signatária de Contrato com a Administração Pública.  

Declaração de Conhecimento: declaração emitida pela Licitante de que tem pleno conhecimento das 

condições peculiares inerentes à natureza do objeto a ser contratado. 

Caderno de Especificações: são discriminações dos procedimentos e materiais a serem aplicados na 

execução da obra/serviço, objeto a ser contratado. 

Planilhas Estimativas: são planilhas com descrições de quantitativos e preços unitários que servem 

de parâmetro para disponibilização de recursos financeiros, para compor o projeto básico e para 

julgamento das propostas. São elaboradas e/ou fornecidas pela Administração com base nos preços 

correntes no mercado local, regional ou nacional onde será executado o objeto. 

Planilha(s) Orçamentária(s): é (são) planilha(s) com descrição dos serviços, indicação de 

quantitativos e preços unitários, elaborada(s) pela Licitante, tendo como referência a(s) Planilha(s) 

Estimativa(s) fornecida(s) pela NOVACAP. 

Qualificação Técnica: é a comprovação de experiência na prestação de obra/serviço compatível com 

as características semelhantes aos serviços de maior relevância do objeto. 

Cronograma Físico Financeiro: é a representação gráfica das fases a serem executadas na 

obra/serviço com o respectivo desembolso financeiro vinculado ao valor do Contrato. 
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Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: é o documento contendo a caracterização e 

quantificação dos resíduos sólidos provenientes da obra/serviços; formas de segregação; 

acondicionamento; transporte; e destinação final de acordo com as normas técnicas vigentes, federais 

e distritais, tal como a Resolução 307 do CONAMA.  

Resíduos da Construção Civil: são provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, e os resultados da preparação e da escavação de terrenos. 

Recebimento Provisório: é o procedimento que formaliza a entrega do objeto pela CONTRATADA 

ao responsável pelo acompanhamento e Fiscalização do contrato, por meio de Termo Circunstanciado 

assinado pelo Fiscal e pela CONTRATADA. Nesta fase, a Fiscalização atesta que foi executado o 

serviço contratado e indica as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento 

Definitivo e estabelece o prazo para a execução dos ajustes. 

Recebimento Definitivo: é o procedimento que ocorre após a conclusão das correções e 

complementações determinadas pela Fiscalização do contrato. O recebimento será feito por comissão 

designada pela autoridade competente (CONTRATANTE ou órgão interessado, conforme definido no 

Termo de Cooperação Técnica ou Convênio), mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 

Nesta fase, efetivamente, a comissão confirma que o objeto contratado foi executado conforme suas 

especificações. 

Comissão: comissão, permanente ou especial, criada pela CONTRATANTE para receber em 

definitivo a obra/serviço, com a função de examinar e, se for o caso, determinar providências 

necessárias para que o objeto seja finalizado em conformidade com os padrões exigidos no contrato. 

Termo de Ocupação: documento que atesta que a Administração ocupa total ou parcialmente a 

obra/serviço, objeto do contrato.  

Risco de Engenharia: refere a sinistros que provocam dano à própria obra e/ou às máquinas 

utilizadas. 

Responsabilidade Civil: abrange sinistros decorrentes de acidentes na execução da obra e/ou falhas 

na solidez e segurança do trabalho que causaram danos a terceiros, com exigência de indenização. 

Materiais de Construção: são todos os corpos, objetos ou substâncias que são usados em qualquer 

obra de engenharia, agregados, cerâmicos, aglomerantes em sua forma natural ou derivada. 

Ordem de Serviço: é o documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento 

e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços, que deverá 

estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a 

verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado. 
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Livro de Ordem: é o documento preenchido diariamente, conhecido também como Diário de Obras, 

constando as ocorrências durante a execução da obra/serviços. 

Fiscalização: é a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo contratante e seus 

prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas em todos os seus aspectos (Definição dada pelo Manual de Recomendações Básicas 

para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas do TCU – página 49 item 7.3). 

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

5.1. O presente Caderno de Práticas Gerais e os anexos relacionados nas listagens de documentos 

descritas abaixo farão parte integrante do Contrato, valendo como se fosse nele efetivamente 

transcrito. 

5.1.1. Listagem de documentos - ART’s e RRT’s: 

RRT Nº 0000002201450 – Projeto de Arquitetura; 

ART Nº 1020130147418 – Projeto de Estrutura Metálica da Cobertura; 

ART Nº 0720130063617 – Projeto de Ar Condicionado VRF; 

ART Nº 0720140021480 – Projeto de Estrutura de Concreto; 

ART Nº 0720130063405 – Projetos de Instalações Prediais (SPDA, Incêndio, Hidráulica, 

Pluvial, Combate a Incêndio, etc.); 

ART Nº 0720140021319 – Laudo de Sondagem; 

ART Nº 0720140005205 – Planilhas Orçamentárias. 

5.1.2. Listagem de documentos - Arquitetura  Executivo: 

PR-01/15 – Situação e demolição; 

PR-02/15 – Implantação e Locação; 

PR-03/15 - Bilheteria – Planta Baixa; 

PR-04/15 - Bilheteria – Planta de Cobertura, Cortes e Fachadas; 

PR-05/15 – Bilheteria – Detalhes; 
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PR-06/15 – Bilheteria – Detalhes; 

PR-07/15 – Tribuna – Planta Baixa Térreo, Arquibancada e Primeiro Pavimento; 

PR-08/15 – Tribuna – Cobertura, Cortes e Fachadas; 

PR-09/15 – Tribuna – Detalhes; 

PR-10/15 – Arquibancada; 

PR-11/15 - Vestiários e Administração – Planta Baixa e Cobertura; 

PR-12/15 - Vestiários e Administração – Cortes, Fachadas e Detalhe; 

PR-13/15 – Implantação do Gramado; 

PR-14/15 – Reservatório; 

PR-15/15 - Situação. 

5.1.3. Listagem de documentos – Estruturas  Executivo; 

Prédio da ADMINISTRAÇÃO/VESTIÁRIO 

CE 01/19-Vestiário e administração-forma da fundação e locação; 

CE 02/19-Vestiário e administração-forma do térreo; 

CE 03/19-Vestiário e administração - blocos; 

CE 04/19-Vestiário e administração - vigas baldrame 01; 

CE 05/19-Vestiário e administração - vigas baldrame 02; 

CE 06/19-Vestiário e administração - vigas baldrame 03; 

CE 07/19-Vestiário e administração - vigas baldrame 04; 

CE 08/19-Vestiário e administração - vigas do térreo 01; 

CE 09/19-Vestiário e administração - vigas do térreo  02; 

CE 10/19-Vestiário e administração - vigas do térreo  03; 

CE 11/19-Vestiário e administração - vigas do térreo  04; 
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CE 12/19-Vestiário e administração - vigas do térreo 05; 

CE 13/19-Vestiário e administração - vigas do térreo 06; 

CE 14/19-Vestiário e administração - vigas do térreo 07; 

CE 15/19-Vestiário e administração - pilares 01; 

CE 16/19-Vestiário e administração - pilares 02; 

CE 17/19-Vestiário e administração - pilares 03; 

CE 18/19-Vestiário e administração-armação das lajes 01; 

CE 19/19-Vestiário e administração- armação das lajes 02; 

BILHETERIAS 

CE 01/22-Bilheteria - locação e forma fundação_a; 

CE 02/22-Bilheteria - locação e forma fundação_b; 

CE 03/22-Bilheteria - blocos; 

CE 04/22-Bilheteria - forma terreo_a; 

CE 05/22-Bilheteria - forma terreo_b; 

CE 06/22-Bilheteria - cortes; 

CE 07/22-Bilheteria - vigas baldrame_01; 

CE 08/22-Bilheteria - vigas baldrame_02; 

CE 09/22-Bilheteria - vigas baldrame_03; 

CE 10/22-Bilheteria - vigas terreo_01; 

CE 11/22-Bilheteria - vigas terreo_02; 

CE 12/22-Bilheteria - vigas terreo_03; 

CE 13/22-Bilheteria - vigas terreo_04; 

CE 14/22-Bilheteria - vigas terreo_05; 
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CE 15/22-Bilheteria - vigas terreo_06; 

CE 16/22-Bilheteria - pilares; 

CE 17/22-Bilheteria - armadura negativa horizontal_a; 

CE 18/22-Bilheteria - armadura negativa horizontal_b; 

CE 19/22-Bilheteria - armadura negativa vertical_a; 

CE 20/22-Bilheteria - armadura negativa vertical_b; 

CE 21/22-Bilheteria - armadura positiva horizontal; 

CE 22/22-Bilheteria - armadura positiva vertical; 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

CE 01/01-Especificações das estacas tipo hélice contínua 

RESERVATÓRIO ENTERRADO E ELEVADO  

CE 01/10-Reservatórios - locação, estacas e blocos; 

CE 02/10-Reservatórios - formas; 

CE 03/10-Reservatórios - cortes; 

CE 04/10-Reservatórios - vigas; 

CE 05/10-Reservatórios - pilares; 

CE 06/10-Reservatórios - armações do reservatório elevado; 

CE 07/10-Reservatórios - contenções do baldrame ao fundo do reservatório; 

CE 08/10-Reservatórios - contenções do fundo a tampa do reservatório 1; 

CE 09/10-Reservatórios - contenções do fundo a tampa do reservatório 2; 

CE 10/10-Reservatórios - armações das lajes; 

RESERVATÓRIO ENTERRADO-IRRIGAÇÃO 

CE 01/03-Res irrigação-forma e cortes; 
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CE 02/03-Res irrigação-armação dos encontros das paredes; 

CE 03/03-Res irrigação-armação das lajes e das paredes; 

TRIBUNA 

CE 01/27-Tribuna- formas dos pavimentos, fundação; 

CE 02/27-Tribuna - forma da cobertura; 

CE 03/27-Tribuna - armação da estaca tipo hélice contínua; 

CE 04/27-Tribuna - armação de blocos sobre estacas; 

CE 05/27-Tribuna- armação de pilares – edifício principal; 

CE 06/27-Tribuna - armação de vigas-pavimento fundação; 

CE 07/27-Tribuna- armação de vigas- pav. piso-parte 1/5; 

CE 08/27- Tribuna- armação de vigas- pav. piso-parte 2/5; 

CE 09/27- Tribuna- armação de vigas - pav. piso-parte 3/5; 

CE 10/27- Tribuna- armação de vigas- pav. piso-parte 4/5; 

CE 12/27- Tribuna- armação de vigas-edifício principal - pav. cobertura-parte 1/3; 

CE 13/27- Tribuna- armação de vigas-edifício principal - pav. cobertura-parte 2/3; 

CE 14/27- Tribuna- armação de vigas-edifício principal - pav. cobertura-parte 3/3; 

CE 15/27- Tribuna - armação negativa longitudinal de lajes-edifício principal - pav. 

piso; 

CE 16/27- Tribuna - armação negativa transversal de lajes-edifício principal - pav. piso; 

CE 17/27- Tribuna- armação positiva longitudinal de lajes-edifício principal - pav. 

piso; 

CE 18/27- Tribuna - armação positiva transversal de lajes-edifício principal - pav. piso; 

CE 19/27- Tribuna- formas dos pavimentos piso e teto-rampa; 

CE 20/27- Tribuna - armação de pilares-rampa; 
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CE 21/27- Tribuna - armação de vigas-rampa; 

CE 22/27- Tribuna - armação positiva e negativa de laje-rampa; 

CE 23/27- Tribuna- armação de pilares-contorno externo - rampa; 

CE 24/27- Tribuna- armação de vigas-contorno externo - rampa; 

CE 25/27- Tribuna- armação de vigas-contorno externo- rampa- nível cobertura; 

CE 26/27- Tribuna - armação negativa e positiva de laje-contorno externo- rampa- 

nivel cobertura; 

CE 27/27- Tribuna - planta e armação da escada; 

ESTRUTURA METÁLICA 

COBERTURA DA TRIBUNA 

- MTG001_Locação mapa de cargas; 

- MTG002_Planta de estrutura de cob ; 

- MTG003_Corte da estrutura de cob.; 

- MTG004_Diagrama da treliça de cob; 

- MTG005_Det. das correntes rígidas; 

- MTG006_Lista de material; 

5.1.4. Listagem de documentos - Hidráulicas Executivo; 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

IS 01/09 - Rede de esgoto e águas pluviais - implantação, especificações e detalhes; 

IS 02/09 - Rede de esgoto e águas pluviais - administração-pavimento térreo; 

IS 03/09 - Rede de esgoto e águas pluviais - administração-cobertura; 

IS 04/09 - Rede de esgoto e águas pluviais – tribuna - térreo, 1º pavimento e cobertura; 

IS 05/09 - Rede de esgoto e águas pluviais – bilheteria - térreo e cobertura; 

IS 06/09 - Rede de esgoto e águas pluviais-detalhes de esgoto 1, 3 e 4; 

 



 
 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
 

 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 
BRASIL 

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300 

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70 

IS 07/09 - Rede de esgoto e águas pluviais - detalhe de esgoto 2 e 6; 

IS 08/09 - Rede de esgoto e águas pluviais - detalhe de esgoto 5; 

IS 09/09 - Rede de esgoto e águas pluviais-detalhes de esgoto 7, 8 e 9; 

INSTALAÇÀO HIDRÁULICA 

- IH 01/10 – Rede de água fria-implantação, especificações e detalhes; 

- IH 02/10 – Rede de água fria- administração - térreo-ala b; 

- IH 03/10 – Rede de água fria- administração - térreo-ala a; 

- IH 04/10 – Rede de água fria-administração - cobertura; 

- IH 05/10 – Rede de água fria-administração-isométricos; 

- IH 06/10 – Rede de água fria-administração-isométricos; 

- IH 09/10 – Rede de água fria-bilheteria-planta baixa; 

- IH 10/10 – Rede de água fria-bilheteria-isométricos 01 a 05; 

- IH 07/10 – Rede de água fria-tribuna-planta baixa; 

- IH 08/10 – Rede de água fria-tribuna-cobertura e isométricos 01 a 05; 

IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA 

- IR 01/02 – Irrigação do campo-sistema hidráulico - bocais; 

- IR 02/02 - Irrigação do campo-sistema elétrico; 

5.1.5. Listagem de documentos - Elétricos e Eletrônicos Executivos 

ELÉTRICO 

- EL 01/08 – Implantação, especificação e detalhes; 

- EL 02/08 – Iluminação e tomadas - planta baixa bilheteria; 

- EL 03/08 – Iluminação e tomadas - planta baixa tribuna - térreo; 

- EL 04/08 – Iluminação e tomadas - planta baixa tribuna-1º pavimento; 

- EL 05/08 – iluminação e tomadas - planta baixa administração – térreo - parte 1; 
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- EL 06/08 – iluminação e tomadas - planta baixa administração - térreo - parte 2; 

- EL 07/08 – painéis elétricos; 

- EL 08/08 – subestação, poste de transição e detalhes; 

REDE ESTRUTURADA 

- RE 01/03 – infraestrutura horizontal-implantação, especificações e detalhes; 

- RE 02/03 – infraestrutura horizontal-administração e bilheteria - planta baixa; 

- RE 03/03 – infraestrutura horizontal-tribuna-planta baixa 1º pavimento e térreo; 

SPDA e aterramento 

SPDA 01/05 – SPDA, aterramento e equalização-implantação, especificações e 

detalhes; 

- SPDA 02/05 – SPDA, aterramento e equalização-administração-pavimento térreo; 

- SPDA 03/05 – SPDA, aterramento e equalização-administração-cobertura; 

- SPDA 04/05 – SPDA, aterramento e equalização-tribuna-pavimento térreo e 

cobertura; 

- SPDA 05/05 – SPDA , aterramento e equalização-bilheteria-planta baixa e cobertura; 

5.1.6. Listagem de documentos - Incêndio Executivo; 

Instalação de Incêndio 

- INC 01/03 – Hidrantes, Extintores, Iluminação e Sinalização-Implantação, Detalhes e 

Especificações; 

- INC 02/03 – Hidrantes, Extintores, Iluminação e Sinalização-Administração-PAV. 

Térreo e Detalhes 

- INC 03/03 – Hidrantes, Extintores, Iluminação e Sinalização-Tribuna, Bilheteria e 

Reservatório - Planta Baixa; 

Alarme Manual 

- AM 01/02 – Alarme manual-Administração-Pavimento Térreo; 

- AM 02/02 – Alarme manual-Tribuna-1º Pavimento e Térreo; 

 



 
 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
 

 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 
BRASIL 

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300 

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70 

5.1.7. Listagem de documentos – Mecânicas  Executivo; 

AC 01/09 – Bilheteria - Equipamento; 

AC 02/09 – Tribuna - Equipamento e linha frigorífica - Térreo; 

AC 03/09 – Tribuna - Equipamento e linha frigorífica-1º Pavimento; 

AC 04/09 – Tribuna - Renovação de ar-Térreo; 

AC 05/09 – Tribuna - renovação de ar-1º Pavimento; 

AC 06/09 – Tribuna - Cobertura; 

AC 07/09 – Tribuna - Corte AA e BB; 

AC 09/09 – Administração - Equipamentos e Ventilação  -Térreo; 

AC 09/09 – sistema de ar Condicionado - Detalhes Típicos; 

EAC 01/04 – Sistema Elétrico e Comunicação – Tribuna - Térreo; 

EAC 02/04 – Sistema Elétrico e Comunicação - Tribuna-1º Pavimento; 

EAC 03/04 – Sistema Elétrico e Comunicação - Bilheteria; 

EAC 04/04 – Sistema Elétrico e Comunicação - Administração; 

5.1.8. Listagem de documentos - Orçamento. 

6. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS SERVIÇOS 

6.1. Fazem parte do escopo da presente contratação os serviços a seguir discriminados: 

6.1.1. Reconstrução de Bilheterias; 

6.1.2. Reforma da Tribuna de Imprensa e convidados, com adaptação às normas de 

acessibilidade; 

6.1.3. Construção de Bloco Administrativo com vestiários para equipes; 

6.1.4. Construção de reservatórios de água; 

6.1.5. Reforma das arquibancadas existentes, com instalação de assentos desportivos; 
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6.1.6. Instalação de bancos de reserva; 

6.1.7. Readequação da área de campo de futebol (grama e piso) com implantação de 

sistema de irrigação; 

6.1.8. Pavimentação de estacionamento de serviço. 

7. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 

7.1. Recomenda-se à empresa Licitante, visitar o local da obra/ serviços objeto da licitação a fim 

de 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, estocagem de equipamentos e ferramentas e outros.  

7.2. As visitas referidas no subitem anterior deverão ocorrer antes da data da sessão pública de 

recebimento e abertura das propostas. 

7.3. As visitas deverão ser agendadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

tendo em vista a necessidade de disponibilização de profissional para o acompanhamento; de 

8h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00, de segunda a sexta feira (dias úteis) pelos telefones (61) 

3403 2793, com Arquiteta Yasmine Couto Colombo.  

7.4. As visitas poderão ser realizadas em dias úteis, até o dia útil anterior a data da sessão pública 

para recebimento e abertura das propostas. 

7.5. Todos os custos associados às mencionadas visitas serão arcados integralmente pelos 

próprios Licitantes. 

7.6. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria/visita, as Licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes, como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 

preços, em decorrência da execução do objeto licitado. 

7.7. A empresa Licitante deverá antes da licitação da obra e/ou serviços: 

7.7.1. Fazer minucioso estudo, verificando a compatibilização de informações, comparando 

os desenhos dos projetos arquitetônicos, dos projetos complementares, as especificações, 

as planilhas estimativas e os demais componentes integrantes da documentação técnica 

fornecida anexa ao Edital para a execução da obra e/ou serviços. 
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7.7.2. Dar imediata comunicação por escrito à ASCAL/PRES/NOVACAP, conforme prazo 

estabelecido em Edital, após verificação preliminar, apontando dúvidas e/ou 

irregularidades que tenha observado, inclusive sobre quaisquer transgressões 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. 

7.8. A Licitante deverá apresentar a Declaração de Conhecimento, conforme modelo anexo ao 

Edital, assinada por representante legal da empresa com conhecimento técnico, expressando 

inteiro conhecimento das condições a que se referem os itens anteriores. 

7.9. Por se tratar de contratação sob o regime de execução indireta - empreitada por preço global 

é de inteira responsabilidade da Licitante proponente o levantamento e quantificação dos 

materiais e serviços necessários à execução do objeto do Edital. 

7.10. Por se tratar de contratação sob o regime de execução indireta - empreitada por preço 

global, os quantitativos apresentados nas planilhas da NOVACAP 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 o levantamento e 

quantificação dos materiais e serviços necessários à execução do objeto do Edital. 

7.11. Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância tácita da 

CONTRATADA com todos a documentos anexos ao Edital, não cabendo-lhe qualquer 

alegação posterior sobre divergências entre os mesmos e nem de desconhecimento ou 

omissões na(s) estimativa(s) elaborada(s) pela NOVACAP. 

8. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

8.1. Os elementos técnicos relativos a esta obra/serviços é composta, de forma complementar, 

pelos documentos relacionados no item deste caderno e anexos do Edital. 

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

estabelecido que:  

8.2.1. Em caso de divergências entre a(s) Planilha(s) Orçamentária(s) da NOVACAP e o 

Caderno de Especificações Técnicas, prevalecerá este último; 

8.2.2. Em caso de divergências entre os desenhos de detalhes e o projeto arquitetônico 

prevalecerão sempre os primeiros; 
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8.2.3. Em caso de divergências entre os desenhos dos projetos arquitetônicos e o Caderno de 

Especificações de Arquitetura, prevalecerá sempre este último; 

8.2.4. Em caso de divergências entre os desenhos dos projetos complementares e o Caderno 

de Especificações, prevalecerá sempre este último; 

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

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

8.2.6. Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes e datas diferentes, 

prevalecerão sempre os de maior escala e os mais recentes; 

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

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerão sempre estas últimas. 

8.2.8. Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das prescrições 

contidas no Caderno de Especificações, será consultada a FISCALIZAÇÃO e o autor do 

projeto. 

9. LICENÇAS E FRANQUIAS 

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

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

Trabalhistas e da Previdência Social. 

9.2. A CONTRATADA deverá proceder à retirada de todas as licenças, alvarás, autorizações e 

outros documentos necessários a plena execução do Contrato. 

9.3. A CONTRATADA deverá:  

9.3.1. Registrar, no CREA e/ou CAU, as Responsabilidades Técnicas da obra. 

9.3.2. Obter na Administração Regional, antes do início da obra/serviços, localizada(os) em 

área urbana (conforme o Código de Edificações do DF, Lei N° 2.105 - Capítulo IV - 

Seção III - Art. 51): 

9.3.2.1. Alvará de Construção: para as obras iniciais, obras de modificação com 

acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, 

com alteração estrutural, conforme Código de Edificações do DF, Lei n° 2.105 - 

Capítulo IV - Seção III - Art. 51 - § 1º. 
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9.3.2.2. Licenciamento: para edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de 

obras que ocupem área pública, conforme Código de Edificações do DF, Lei N° 

2.105 - Capítulo IV - Seção III - Art. 51 - § 3º. 

9.3.3. Obter e apresentar o certificado de conclusão da obra realizada em área urbana (Código 

de Edificações do DF, Lei n° 2.105 - Capítulo IV - Seção IV - Art. 56 e 57), na forma de: 

9.3.3.1. Carta de Habite-se: emitido pela Administração Regional para obras objeto de 

Alvará de Construção; ou 

9.3.3.2. Atestado de Conclusão: emitido pela Administração Regional para obras objeto 

de Licenciamento. 

9.4. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento das taxas de energia elétrica, água, 

esgoto e telefone, nas seguintes condições: 

9.4.1. OBRAS NOVAS: pagar mensalmente as contas a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço até a data de recebimento provisório da obra.  

9.4.2. OBRA COM DESOCUPAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL (ampliação e/ou reforma): 

pagar mensalmente as contas a partir da data de expedição da Ordem de Serviço até a 

data de recebimento provisório da obra. 

9.4.3. OBRA COM A EDIFICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO: A CONTRATADA estará 

isenta do pagamento das contas em questão, permanecendo as mesmas sob a 

responsabilidade do proprietário do imóvel. 

10. INÍCIO DA OBRA/SERVIÇOS E PRAZOS 

10.1. O prazo de execução total dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir do 

dia seguinte ao da assinatura do Contrato.  

10.2. O prazo de vigência do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contado a 

partir da data da assinatura do Contrato 

10.3. A CONTRATADA iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo Contrato e 

Ordem de Serviço expedida pelo órgão responsável pela CONTRATANTE. 

10.4. A CONTRATADA e a Fiscalização da CONTRATANTE deverão agendar reunião inicial 

de apresentação dos projetos licitados para definição dos trabalhos a serem desenvolvidos 

antes do início da obra/serviços. 
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10.5. Caberá à CONTRATADA, as suas expensas, a avaliação prévia e emissão de relatório 

técnico dos projetos objetos da licitação, que deverá ser apresentado à fiscalização antes do 

início da obra/serviços. 

10.6. A execução do Contrato deverá ser planejada e controlada através do Cronograma 

Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA, devendo constar o planejamento 

completo de execução dos serviços, demonstrando os caminhos críticos, gráfico de Gant, 

PERT/CPM, entre outros, e submetido à análise da Fiscalização em até 10 (dez) dias corridos 

contados a partir da data fixada para início da obra/serviços na Ordem de Serviço, em 

conformidade com o prazo de execução estabelecido no Contrato e sem o prejuízo do prazo 

total da obra.  

10.7. A partir da entrega do Cronograma Físico-Financeiro pela CONTRATADA, a 

Fiscalização por sua vez terá até 5 (cinco) dias corridos para analisar, solicitar ajustes e 

aprovar o Cronograma Físico-Financeiro final. 

10.8. A CONTRATADA deverá apresentar: 

10.8.1-Cronograma físico-financeiro – Resumo: contemplando as divisões principais 

referentes aos itens 01.00.000 – Serviços Técnico-Profissionais; 02.00.000 – Serviços 

Preliminares; 03.00.000 – Fundações e Estrutura; 04.00.000 – Arquitetura e Elementos de 

Urbanismo; 05.00.000 – Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 06.00.000 – Instalações 

Elétricas e Eletrônicas; 07.00.000 – Instalações Mecânicas e de Utilidades; 08.00.000 – 

Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio; 09.00.000 – Serviços Complementares; 

10.00.000 – Serviços Auxiliares e Administrativos, 11.00.000 – Serviços de Conservação 

e Manutenção.. 

10.8.1. Cronograma físico-financeiro – Detalhado: contemplando todos os itens da planilha 

orçamentária, correspondente ao detalhamento das divisões discriminadas no 

Cronograma Físico-Financeiro - Resumo. 

10.8.1.1. A última etapa do cronograma físico-financeiro não poderá ser inferior a 10% 

(dez por cento) do valor total do Contrato. 

10.8.2. Plano de ataque de obra: constando o planejamento da obra, com o detalhamento dos 

serviços pagos mês a mês, os respectivos quantitativos e preços unitários e totais; 

10.8.3. Histograma de mão de obra: constando os quantitativos de mão de obra efetivos, mês 

a mês 
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10.8.4. Histograma de equipamentos: constando os quantitativos de equipamentos por tipo, 

mês a mês 

10.9. A CONTRATADA deverá providenciar a remoção de redes de concessionárias de 

serviços públicos que porventura causem interferência na obra, antes do início dos serviços. 

10.10. A limpeza do terreno e a terraplenagem serão executados pela CONTRATADA, salvo se 

houver indicação contrária no Edital. 

 

11. GESTÃO AMBIENTAL 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da CONTRATANTE um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil, no início das obras, em 

conformidade com a Lei Distrital nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011, e a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. Deverá contemplar a análise de contaminação do solo, prevenção de 

poluição na obra, bem como a gestão de resíduos.  

11.2. Em razão do cumprimento da Legislação ambiental, durante a execução da obra, a 

CONTRATADA deverá assegurar e proceder à correta destinação dos materiais que não 

serão recuperados e demais elementos indicados pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

 

12. SEGUROS E ACIDENTES 

12.1. A CONTRATADA deverá fazer, por sua própria conta, o Seguro de Acidente, bem como 

Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil , no caso de obra. Os 

comprovantes de pagamento do(s) seguro(s) deverá(ão) ser apresentado(s) quando da 

emissão da primeira fatura, nas condições estabelecidas no Edital. 

12.2. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes 

durante a execução das obras/serviços contratados, bem como as indenizações que possam 

vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com as obras/serviços, ainda que ocorridos 

fora do canteiro. 

12.3. O Seguro contra acidentes deverá garantir, ainda, proteção contra fogo, inclusive o celeste, 

quer da obra/serviço, quer de todos os materiais existentes no local da obra/serviços. 
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12.4. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil deverá garantir proteção 

contra perigos que afetem todo o tipo de obra civil, tais como incêndio, erro de execução, 

sabotagens, roubo, furto, inclusive furto qualificado, danos causados por fenômenos da 

natureza, além de danos causados a terceiro. As máquinas e equipamentos utilizados durante 

a execução da obra/serviço também deverão ser incluídas na apólice de seguro.  

12.5. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, seja a 

que título for, salvo o que lhe é devida pelo seguro que por sua conta tenha feito, assim como 

não poderá retardar ou suspender serviços de reconstrução, com base em demora no 

pagamento da indenização por parte da companhia de seguros. 

12.6. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das normas de segurança e 

higiene do trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham 

ou permanecem na obra. 

12.7. A CONTRATADA deverá atender à Lei nº 6514, de 22.12.1977, que altera o Capítulo V 

do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do 

trabalho: 

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do 

Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina 

do trabalho. (SESMET) 

Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 

estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas. 

 

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal e 

ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta 

norma. (aplicado somente para empresas que possuam acima de 100 empregados). 

NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo 

com as proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta norma. (Aplicado somente às 

empresas que para execução do contrato, necessitem dispor de mais de 20 de seus 

empregados). 

 

12.8. Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, os medicamentos básicos para o 

atendimento de primeiros socorros. 

 

 



 
 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
 

 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 
BRASIL 

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300 

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70 

12.9. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de proteção 

contra incêndio na forma da legislação em vigor. 

12.10. A CONTRATADA deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a 

sinalização viária visando à segurança dos usuários do local e de transeuntes, de acordo com 

as normas do DETRAN/DF, ficando responsável por qualquer acidente que porventura venha 

a ocorrer por falta ou deficiência de sinalização. 

12.11. No caso de execução da obra/serviço ocorrer concomitantemente com o funcionamento 

das atividades do local, a CONTRATADA deverá tomar todas as demais medidas que se 

fizerem necessárias com vistas à total segurança dos usuários do imóvel, construindo 

tapumes e sinalizando a obra, em conformidade com o Código de Edificações do DF. 

12.12. A CONTRATADA deverá cuidar para que os profissionais, das equipes residentes e 

outros que venham a prestar serviços na obra se apresentem devidamente identificados 

(crachá da empresa) e uniformizados, devendo fornece-lhes uniformes completos, dentro dos 

padrões de eficiência e higiene e equipamentos de proteção individual em atendimento à 

NBR 06, inclusive calçados apropriados a cada ofício.  

13. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

13.1. A CONTRATANTE designará engenheiro/arquiteto devidamente credenciado junto à 

CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e Fiscalização dos serviços contratados. 

13.2. As exigências da Fiscalização basear-se-ão nas especificações, normas técnicas e em 

regras práticas construtivas. 

13.3. 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. 

13.4. À Fiscalização fica assegurado o direito de: 

13.4.1. Solicitar Livro de Ordem, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, 

devidamente preenchido na obra. 

13.4.2. Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operário que 

não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências da Fiscalização. A efetivação 

desta medida não implicará em modificação do prazo ou condições do Contrato. 
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13.4.3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações. 

13.4.4. Ordenar a suspensão das obras e dos serviços, no caso de não ser atendida dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, qualquer reclamação sobre defeito 

essencial em serviço executado, ou em material posto na obra. A efetivação desta medida 

não implicará em qualquer indenização ou em prejuízo das penalidades a que ficar sujeita 

à CONTRATADA. 

13.4.5. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da Fiscalização à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Livro de Ordem, podendo ainda ser 

transmitidas por Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em 

poder da CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE. 

13.5. No Livro de Ordem deverão constar as anotações: 

13.5.1. Pela CONTRATADA: 

13.5.1.1. Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

13.5.1.2. Efetivos diários de operários existentes; 

13.5.1.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma 

Físico-Financeiro aprovado; 

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

13.5.1.5. Consultas à Fiscalização; 

13.5.1.6. Respostas às interpelações da Fiscalização; 

13.5.1.7. Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

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

e/ou serviço; 

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

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

13.5.2. Pela Fiscalização: 
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13.5.2.1. Preenchimento dos cabeçalhos; 

13.5.2.2. Aprovação das medições para faturamento; 

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

especificações, prazos e cronogramas; 

13.5.2.4. Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de 

Ordem; 

13.5.2.5. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 

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

do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

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

projetos e especificações; 

13.5.2.8. Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro 

de Ordem; 

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

Fiscalização. 

13.6. Preferencialmente, o Livro de Ordem será preenchido em meio magnético, podendo 

constar fotografias da obra/serviços para melhor registrar as ocorrências. Neste caso, deverá 

ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes, e mantido na obra. 

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

assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos 

trabalhos, visando a perfeita execução e completo acabamento das obras e dos serviços.  

13.8. A CONTRATADA deverá manter à disposição da obra/serviços, profissionais legalmente 

habilitados, além de auxiliares de comprovada competência. 

13.9. 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. 

 

 



 
 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
 

 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 
BRASIL 

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300 

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70 

13.10. A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado, e às suas custas, 

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. 

13.11. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos que 

porventura sejam danificados em decorrência dos serviços aqui especificados. 

13.12. A CONTRATADA deverá fornecer e manter no local da obra/serviço o Livro de Ordem, 

preenchido diariamente com as anotações relatadas em epígrafe, onde serão obrigatoriamente 

registradas em no mínimo duas vias, com cabeçalhos devidamente preenchidos com as folhas 

numeradas seqüencialmente. 

13.13. A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os 

projetos, detalhes, cadernos de especificações, alvará de construção/licença, e quando for o 

caso, do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

13.14. A CONTRATADA será responsável pela execução do canteiro de obras de acordo com o 

Código de Edificações e Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 

13.15. 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 à plena execução da obra/serviços.  

14. EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO DE 

OBRA 

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

necessário, da totalidade do ferramental, mão de obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua 

manutenção, substituição, reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra/serviços 

e a sua conclusão no prazo fixado em Contrato. 

 

15. MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA/SERVIÇOS 

15.1. A CONTRATADA deverá empregar na obra/serviço materiais novos, comprovadamente 

de primeira qualidade e que satisfaçam rigorosamente às condições estipuladas pelas normas 

da ABNT e pelas especificações. 
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15.2. A CONTRATADA deverá submeter à apreciação e aprovação da Fiscalização cada lote 

ou partida de material, por averiguações do próprio material ou de catálogos técnicos, e 

outros meios. 

15.3. As amostras e/ou catálogos técnicos referentes aos materiais propostos pela 

CONTRATADA deverão ser: 

15.3.1. Submetidos à aprovação da Fiscalização, preferencialmente, mediante prévia consulta 

ao autor do projeto. 

15.3.2. Autenticados por ambos e pelo Responsável Técnico da obra/serviço; 

15.3.3. Conservados no canteiro de obras até a conclusão da obra, de forma a facultar em 

qualquer tempo a verificação de sua perfeita correspondência com materiais fornecidos 

ou já empregados. 

15.4. Todos os materiais especificados admitem equivalência, desde que os aspectos técnicos e 

arquitetônicos mantenham o mesmo padrão e qualidade dos materiais originalmente 

especificados. 

16. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

necessário à conclusão e perfeito funcionamento do objeto da contratação, mesmo quando o 

projeto e/ou Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer 

embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

16.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: 

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

atualizada pela Portaria Nº 2.296 do Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado, publicada no DOU de 31/07/1997. 

16.2.2. Falta de execução dos serviços contratados. 

16.2.3. Falta de segurança e perfeição dos serviços realizados e sua consequente demolição e 

reconstrução solicitada pela Fiscalização e pelo Autor do projeto. 

16.2.4. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito Federal, 

ou a terceiros. 
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16.2.5. Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 

legislação específica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos serviços 

contratados. 

16.3. Para qualquer obra ou serviço mal executado, a Fiscalização se reservará o direito de 

modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, 

sem que tal fato acarrete solicitação de ressarcimento financeiro por parte da 

CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

17.1. Por se tratar de obra de empreitada por preço global, previamente à emissão da fatura, a 

Fiscalização deverá verificar os serviços efetivamente executados e sua compatibilidade com 

o cronograma físico-financeiro aprovado. 

17.2. Os critérios de medição dos serviços deverão estar condizentes com as respectivas 

unidades de medida, constantes na Planilha Estimativa contratual. 

18. ALTERAÇÕES NO PROJETO BÁSICO 

18.1. Fica vetado à CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitação de modificação, 

durante a execução da obra/serviços, proveniente de pessoas não autorizadas. 

18.2. Serão admitidos acréscimos e supressões, desde que esteja de acordo com o art. 65 da 

Seção III da Lei 8.666/93. 

18.3. Após a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestão da CONTRATADA visando 

modificar o projeto, especificações de materiais, quantidades ou substituição de serviços 

deverá ser encaminhada à Fiscalização por Carta emitida em 02 (duas) vias, ao mesmo tempo 

em que deverá fornecer: 

18.3.1. Justificativa técnica e comercial as alterações propostas; 

18.3.2. Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado 

por parte do fabricante; se for o caso; 

18.3.3. Composição de custos dos serviços novos, nos termos previstos em Edital; 

18.3.4. Coleta de preços de insumo não previsto na planilha contratual, apresentando propostas 

de três fornecedores; 
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18.3.5. Documentos de análise técnica dos materiais por entidades reconhecidas no mercado, 

quando solicitado pela Fiscalização. 

19. SUBCONTRATAÇÃO 

19.1. A CONTRATADA não poderá subempreitar/subcontratar o total dos serviços e obras a ela 

adjudicados, salvo quanto aos quais, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas 

ou profissionais especificamente habilitados. Tais como:  

19.1.1. Pele de Vidro tipo em fachada; 

19.1.2. Execução de campo em grama natural com sistema de irrigação e drenagem de águas 

pluvias; 

19.1.3. Pavimentação em blocos de concreto; 

19.1.4. Brise metálico; 

19.1.5. Assentos desportivos; 

19.1.6. Subestação de Média Tensão; 

19.1.7. Divisória estrutural e autoportante; 

19.1.8. Catracas Eletrônicas; 

19.1.9. Sistema de Climatização. 

19.2. Será admitida a subcontratação parcial das obras/serviços/fornecimentos, desde que: 

19.2.1. Limitada ao percentual de 25% (vinte cinco por cento) do valor total desta contratação 

(já incluso o BDI); 

19.2.2. Previamente aprovada e autorizada pela CONTRATANTE. 

19.2.3. Efetuada mediante Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a 

SUBCONTRATADA, submetido à Fiscalização da CONTRATANTE, e comprovada 

pela SUBCONTRATADA: 

19.2.3.1. Habilitação jurídica, mediante a apresentação de documentação nos mesmos 

termos exigidos às Licitantes no Edital. 
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19.2.3.2. Qualificação técnica, mediante a apresentação de atestado/certidão de 

capacidade técnica no mínimo dos quantitativos abaixo discriminados: 

19.2.3.2.1. Para o serviço de Pele de vidro em fachada, comprovar a execução de no 

mínimo 160,00 m²; 

19.2.3.2.2. Para o serviço de Execução de campo em de grama natural com sistema 

de irrigação e drenagem de águas pluviais, comprovar a execução de no 

mínimo 3.000,00 m² 

19.2.3.2.3. Para o serviço de pavimentação em blocos de concreto, comprovar a 

execução de no mínimo 1.200,00m²; 

19.2.3.2.4. Para o serviço de instalação de brise metálico, comprovar a execução de 

no mínimo 75,00 m²; 

19.2.3.2.5. Para o serviço de assentos desportivos, comprovar o fornecimento e 

instalação de no mínimo 900 assentos desportivos; 

19.2.3.2.6. Para o serviço de subestação de média tensão, comprovar a execução de 

no mínimo uma subestação de média tensão;   

19.2.3.2.7. Para o serviço de divisória estrutural e autoportante, comprovar a 

execução de no mínimo 70,00 m²; 

19.2.3.2.8. Para o serviço de catracas eletrônicas, comprovar a instalação de no 

mínimo 04 catracas eletrônicas;  

19.2.3.2.9. Para o serviço de instalação de sistema de climatização, comprovar a 

execução de no mínimo 07 (sete) unidades condensadoras; 

19.2.3.3. Regularidade Fiscal e trabalhista, mediante a apresentação de documentação nos 

mesmos termos exigidos no Edital às Licitantes; 

19.2.3.4. Cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, com 

apresentação de declaração, conforme modelo do Edital, de que não contratará, 

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. 

 



 
 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
 

 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 
BRASIL 

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300 

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70 

19.2.3.5. O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) para comprovação de qualificação técnica 

esteja(m) em nome da própria SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado. 

19.2.3.6. A subcontratação atenda à Decisão Normativa nº 02/2012, de 30 de outubro de 

2012, publicado no DODF de 12 de novembro de 2012, e exigências do Edital. 

19.3. Após a aprovação pela CONTRATANTE no que se refere à subcontratação, somente 

serão iniciados os serviços subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da 

SUBCONTRATADA. 

19.4. A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os serviços retromencionados não 

será transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e 

diretamente pela fiel observância das obrigações contratuais. 

 

20. PENALIDADES 

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

modo de cobrança, são estabelecidas no Edital e no Contrato. 

20.2. Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras obrigações a 

assumir neste particular. 

21. RECURSOS E ARBITRAGENS 

21.1. A CONTRATADA poderá interpor recurso junto à CONTRATANTE para obter decisões 

superiores, caso se sinta prejudicada, para qualquer decisão da Fiscalização sobre assuntos 

não previstos nas especificações técnicas, nos desenhos de projetos e detalhes inerentes a 

cada obra e/ou serviço ou no Contrato de que faz parte. 

22. RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

22.1. O recebimento provisório das obras/serviços será feito após sua conclusão, mediante as 

seguintes condições: 

22.1.1. A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo da obra/serviço fixado no 

Contrato; 
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22.1.2. Pelo profissional responsável pelo seu acompanhamento e Fiscalização, pelo chefe da 

Fiscalização, sendo recomendável a participação do representante do Proprietário, dentro 

de um período máximo de 15 (quinze) dias corridos após a comunicação escrita da 

CONTRATADA, devidamente protocolada junto à CONTRATANTE, comprovando-se a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 

22.1.3. Após comprovação da conformidade da obra/serviço com o projeto e especificações. 

22.1.4. Após teste e aprovação de todas as instalações e impermeabilizações executadas na 

obra, comprovando estarem em perfeitas condições de uso e funcionamento. 

22.1.5. Após execução das ligações definitivas de água, esgoto sanitário, águas pluviais, 

energia elétrica e telefone regularizadas junto às concessionárias locais. 

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

da obra/serviços. 

 

22.1.7. Após entrega pela CONTRATADA à Fiscalização, de: 

22.1.7.1. Projeto executivo a nível de AS BUILT. 

22.1.7.1.1. O AS BUILT obedecerá aos novos procedimentos de nomenclatura e de 

arquivamento do GETEC - Gerência Técnica da Diretoria de Obras Especiais 

da NOVACAP.  

22.1.7.2. 01 (uma) cópia completa de todos os projetos AS BUILT, em papel sulfite, 

assinados pelos respectivos autores e pelo Proprietário, inclusive aprovadas e/ou 

vistadas pelas concessionárias dos serviços públicos e pelo Corpo de Bombeiros 

Militar no DF, os quais deverão ser digitalizados e entregues também em 

formato.pdf. 

22.1.7.3. Arquivo eletrônico contendo todos os projetos AS BUILT, nas seguintes 

condições: 

22.1.7.3.1. Em formato AutoCad - versão 2012 (.dwg) e também em formato .pdf. 

22.1.7.3.2. A mídia para fornecimento dos arquivos eletrônicos deverá ser 

identificada. 

22.1.7.3.3. Não serão aceitos arquivos compactados. 
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22.1.7.3.4. Todos os arquivos AS BUILT deverão ser entregues seguindo o mesmo 

padrão de quando foram elaborados, em todos os aspectos. 

22.1.7.4. Manual de Operação, Uso e Manutenção. 

22.1.7.5. Cadernos de Especificações atualizados seguindo o mesmo padrão de quando 

foram elaborados, em todos os aspectos. 

22.1.7.6. Cópia dos Certificados de Garantia de equipamentos instalados. 

22.1.7.7. Jogo de duas cópias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na 

obra, devidamente identificadas. 

22.1.7.8. Comprovante de quitação dos débitos perante a Previdência Social. 

22.1.7.9. Certificado de Conclusão, de obras realizadas em área urbana (Código de 

Edificações do DF, Lei N° 2.105 - Capítulo IV - Seção IV - Art. 56 e 57), na forma 

de: 

22.1.7.9.1. Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvará de Construção. 

22.1.7.9.2. Atestado de Conclusão: para obras objeto de Licenciamento. 

22.1.7.10. Memorial Descritivo da obra executada, conforme padrão adotado pela 

Diretoria de Patrimônio da Subsecretaria de Finanças/SFP/GDF, gerado em arquivo 

no formato WORD (.doc), devendo constar as seguintes informações: 

22.1.7.10.1. Descrição do terreno (endereço, área). 

22.1.7.10.2. Descrição do prédio (destinação; áreas – construída, ampliada, demolida, 

reformada e total; por pavimento – área e dependência). 

22.1.7.11. Descrição dos serviços executados: deverão ser informados o tipo e quantitativo 

de cada serviço executado (área, volume, peso, unidades, etc.). 

22.1.7.12. Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das fundações e 

estrutura, que assegure a estabilidade e resistência física de todas as construções 

executadas, por um período de 05 (cinco) anos, mencionados no artigo 618 caput e 

parágrafo único do Código Civil – Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a contar 

da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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22.1.8. Caso sejam observados itens do Contrato não cumpridos satisfatoriamente, deverá ser 

emitido pelo Fiscal Laudo de Vistoria, estabelecendo prazo para correções. 

22.1.8.1. O Laudo de Vistoria contendo itens do Contrato não cumpridos 

satisfatoriamente deverá ser encaminhado para ciência da Direção da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA.  

22.1.8.2. Após vencimento do prazo estabelecido para cumprimento pela 

CONTRATADA, caso não tenham sido cumpridas as pendências apontadas no 

Laudo de Vistoria, serão aplicadas as multas em conformidade com o Edital e o 

Contrato. 

22.2. Concluída a obra/serviços, mesmo que a CONTRATADA não solicite seu recebimento, o 

Fiscal deverá informar tal situação a Direção da CONTRATANTE e apresentar Laudo de 

Vistoria para o recebimento provisório, relacionando as pendências por ventura existentes. 

22.3. O Fiscal continuará responsável pelo acompanhamento das obras/serviços até o 

vencimento dos prazos legais.  

22.4. Quando houver interesse do responsável pela utilização do prédio, a ocupação da obra 

como um todo, ou parte desta, poderá efetuar-se antes do seu recebimento provisório, 

mediante acordo entre a CONTRATADA, o Proprietário e a Direção da CONTRATANTE, 

quando deverá ser lavrado o Termo de Ocupação e assinado pelas partes. 

22.5. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório fica liberado o faturamento da 

última etapa do Cronograma Físico-Financeiro. Porém, a Fiscalização deverá reter 10% (dez 

por cento) do valor contratual, a fim de garantir o total cumprimento das obrigações do 

Contrato até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

23. RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

23.1. O recebimento definitivo da obra/serviços será feito mediante as seguintes condições: 

23.1.1. Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento 

Provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital, 

conforme parágrafo 3º do Art. 73 da Lei n° 8666/93 e republicado no DOU de 06/07/94; 

 “Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.” 
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23.1.2. Por Comissão designada pela CONTRATANTE, ou conforme definido no Convênio ou 

Termo de Cooperação Técnica, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, 

comprovando-se a adequação do objeto aos prazos contratuais; 

23.2. Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos 

satisfatoriamente, a Comissão emitirá um Laudo de Vistoria no qual constarão as exigências 

e prazo para sua execução. 

23.3. A partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o 

compromisso emissão, o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo 

irredutível de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e parágrafo único do Código 

C

i

v

i

l

 

–

 Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002.  

 

23.4. Em se tratando de obras de recuperação e/ou reforma geral, a CONTRATADA passará 

também a assumir o compromisso retromencionado, a partir da data de entrega da obra, ainda 

que não tenha sido responsável pela construção inicial da mesma. 

23.5. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a Fiscalização deverá liberar a 

retenção correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual, retido no faturamento da 

última etapa do cronograma físico-financeiro da obra/serviços. 

 

 

 

Arquiteta Miriam Neves de Sousa 
CAU: 31040-9 

Matrícula: 73.081-8 
GETEC/DOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Art. 618 - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco 

anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser 

a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do vício ou 

defeito.” 


