PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO Nº 001/2013
EDITAL
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2013
TIPO:

MENOR PREÇO

DATA DE ABERTURA:
HORÁRIO:
LOCAL:

SALA DE REUNIÃO DA PRESIDENCIA CAA/DF

ENDEREÇO:

SCEN TRECHO 02 CONJ. 04 ASA NORTE –
BRASÍLIA/DF

1. DO OBJETO
1.1. A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL –
CAA/DF receberá propostas de preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS FACHADAS, DO 2°
PAVIMENTO E DA GARAGEM NA SEDE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL – CAADF, conforme especificações

constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, que integra este edital como ANEXO I.
1.2. Devem estar incluídas no preço todas as despesas com serviços, fretes, tributos
e/ou contribuições e quaisquer outros encargos, taxas e insumos, indispensáveis
ao perfeito e integral cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.
2. DA MODALIDADE E FORMA DE ADJUDICAÇÃO
2.1. A licitação será na forma de Tomada de Preço;
2.2. A licitação ocorrerá por ADJUDICAÇÂO GLOBAL, para um mesmo licitante;
2.3. Os itens I-A, I-B e I-C, constante no Anexo I, deverão ser cotados individualmente
e adjudicados globalmente para o mesmo licitante;
2.4. Recomendamos que os itens sejam adjudicados para uma mesma licitante, em
virtude dos seguintes aspectos:
2.4.1.
Menor custo administrativo para o gerenciamento de diversos
contratos;
2.4.2.
Em função da inter-relação na execução dos itens licitados, fato que
minimiza o esforço necessário para entrega da obra, diminuindo o custo total
do projeto.
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar da licitação qualquer firma legalmente constituída, especializada
no fornecimento do objeto deste Edital, sediadas no Distrito Federal, que
satisfaçam as condições da presente licitação, exceto:
3.1.1.
Empresas constituídas em consórcio;
3.1.2.
Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou
punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com entidades
associativas de qualquer gênero e com a CAA/DF;
3.1.3.
Empresas entre cujos dirigentes, sócios, gerentes, sócios detentores
de parcelas do capital social ou responsáveis técnicos, sejam dirigentes ou
funcionários da CAA/DF, Conselheiros da OAB/DF ou que tenham sido até a
data da divulgação do presente ato convocatório;
3.1.4.
Pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como
subcontratada ou representante legal de outra licitante.
3.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e
conteúdo deste edital, regulamentos, instruções e leis aplicáveis, bem como do
projeto de arquitetura aprovado pela Diretoria Colegiada desta CAA/DF.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
4.1. A COMISSÃO DE OBRA da CAA/DF receberá os envelopes na data, hora e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devendo a licitante apresentar
simultaneamente seus documentos de habilitação e proposta em dois envelopes
lacrados, endereçados à CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO
DISTRITO FEDERAL, contendo, obrigatoriamente, na parte externa e frontal, clara
e visivelmente, além da razão social da licitante, as seguintes indicações:
NOME DA LICITANTE:____________________________________.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDEREÇO:______________________________________________.
TELEFONE:____________FAX:___________E-MAIL:___________CEP:_________.
ENVELOPE N.º 01 - “PROPOSTA”
COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO
DISTRITO FEDERAL
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2013
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

NOME DA LICITANTE:____________________________________.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDEREÇO:______________________________________________.
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TELEFONE:____________FAX:___________E-MAIL:___________CEP:_________.
ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”
COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO
DISTRITO FEDERAL
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2013:
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA
4.2. O envelope, lacrado, com título PROPOSTA, deverá conter folhas numeradas
sequencialmente e rubricadas, em uma via, digitadas em língua portuguesa, em
papel timbrado, com linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras e entrelinhas,
assinada a última página e que identifique a firma e o assinante, constando
PROPOSTA DE PREÇOS, conforme modelo indicado no Anexo VII – PLANILHA
MODELO DE COTAÇÃO, com a especificação do objeto solicitado e:
4.2.1.
Planilha de preço com relação dos produtos e serviços, com preço
unitário e total, fixo, irreajustável e em moeda nacional;
4.2.2.
Prazo de validade da proposta que não pode ser inferior a 60
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir de sua apresentação;
4.2.3.
Declaração de que os preços propostos são líquidos e certos neles
estão incluídos todos os impostos, inclusive, carga, descarga, transporte e
responsabilidade sobre material, fretes, taxas, emolumentos, seguros e
demais adicionais de qualquer natureza e quaisquer descontos e despesas,
tudo enfim o que for necessário para o fornecimento do objeto desta licitação;
4.2.4.
No preço cotado no Anexo VII – Planilha Modelo de Cotação, deverá
estar incluso os valores de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, que não
poderá passar de 20% (vinte por cento) no valor total cotado;
4.2.5.
Atestado de “Visita Técnica”, nos moldes do ANEXO III, emitido pelo
engenheiro responsável, comprovando que o Responsável Técnico da
licitante proponente, futuro responsável pela execução, visitou o local dos
serviços, objeto deste certame e tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade, não podendo alegar desconhecimento para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a
CAA/DF.
4.3. Alíquota de impostos incidentes se for o caso, de IPI e ICMS;
4.4. Declaração de que se sujeita, inteira e plenamente, às condições do edital;
4.5. Certidões de regularidade junto às fazendas Estadual e Federal, INSS, FGTS e
Justiça do Trabalho;
4.6. Assinatura de pessoa devidamente habilitada ou credenciada, ficando a mesma, a
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critério da CAA/DF, sujeita à comprovação, no ato da abertura.
4.7. A proposta uma vez aberta vincula o licitante, obrigando-o a fornecer o objeto
licitado, caso lhe seja adjudicado o objeto da presente licitação.
4.8. Pedidos de retificação por engano na cotação do preço, somente serão aceitos
antes de abertas às propostas.
5. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
5.1. A licitante deverá apresentar os seguintes documentos em cópias autenticadas em
Cartório de Ofício:
5.1.1.
Contrato Social ou Ata de Constituição e respectivas alterações
posteriores, registrados na Junta Comercial, com a indicação expressa do
endereço atual da Licitante. Os documentos deste item poderão ser
substituídos pelo "extrato de registro social" expedido pela Junta Comercial;
5.1.2.
Registro válido no CNPJ/MF;
5.1.3.
Alvará de funcionamento;
5.1.4.
Registro da Inscrição Estadual;
5.1.5.
Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço do Sócio
representante legal da empresa;
5.1.6.
Registro da empresa junto ao CREA, e do responsável técnico.
5.2. Dois atestados de capacidade técnica, para cada item constante no Anexo I (Item
I-A, Item I-B e Item I-C), emitidos por empresas do Distrito Federal ou por órgãos
dos governos estadual ou federal, que atestem a prestação do serviço com as
mesmas características de metragem e semelhança do serviço licitado.
5.3. A critério da CAA/DF poderá ser inabilitada e/ou desclassificada a licitante que
deixar de apresentar qualquer documento exigido neste edital.
5.4. Não será aceito, em nenhuma hipótese, credenciamento ou procuração mútua
entre licitantes.
6. DO JULGAMENTO
6.1. A COMISSÃO DE OBRA DA CAA/DF desclassificará as propostas que:
6.1.1.
Apresentarem preços excessivos ou inexequíveis;
6.1.2.
Contiverem qualquer limitação, reserva ou condições contrastantes
com as do presente Edital;
6.1.3.
Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação,
qualificação e avaliação do objeto licitado;
6.1.4.
Não estiverem devidamente assinadas;
6.1.5.
Que não comprovarem liquidez da licitante.
6.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive
preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes;
6.3. A CAA/DF se reserva o direito de recusar qualquer das propostas, ou todas em
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conjunto, caso ocorra algum dos itens referentes à aceitabilidade das mesmas;
6.4. No julgamento das propostas, atendidas as exigências da presente licitação,
considerar se a vencedora a licitante que tiver apresentado o MENOR VALOR
GLOBAL, observados os prazos de atendimento, os parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital, sendo
desclassificada a proposta que estiver em desacordo com as exigências nele
contidas;
6.5. Havendo discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro e
havendo discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso,
prevalecerá o valor por extenso, fazendo-se as correções correspondentes;
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e
exigências do presente Edital que apresentem omissões, irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
6.7. Em igualdade de condições serão solicitadas novas ofertas de preços somente aos
licitantes empatados, para apresentação no prazo de 24 horas, não se admitindo
nas novas cotações, preços acima dos praticados na primeira. Persistindo o
empate, a classificação - será decidida por sorteio.
7. DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS
7.1. O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora será fixado no quadro
de avisos da CAA/DF, e disponível no www.caadf.org.br;
7.2. Dos atos da CAA/DF caberá recurso que deverá ser formalizado por escrito a
CAA/DF após 02 (dois) dias úteis da divulgação do resultado, dirigido a
COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF.
7.3. O resultado da licitação, bem como o julgamento dos recursos serão homologados
pelo Presidente da CAA/DF.
8. DA ADJUDICAÇÃO
8.1. Homologado o resultado da licitação, a adjudicação global será feita em favor do
licitante vencedor, por intermédio de Contrato, o qual será firmado após o parecer
da COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF e autorização do presidente da CAA/DF.
9. DAS PENALIDADES
9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o instrumento de
adjudicação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;
9.2. Pela inexecução, total ou parcial da contratação, em qualquer das etapas do
cronograma, a CAA/DF poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
I - Advertência;
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II - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia corrido de atraso na entrega do
objeto, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do serviço;
III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a CAA/DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
9.3. Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na entrega do fornecimento do objeto,
sem manifestação da contratada aceita pela CAA/DF, estará caracterizada a
recusa, causando o cancelamento do instrumento de adjudicação e a aplicação da
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado;
9.4. Se a multa aplicada for superior a qualquer valor de garantia porventura prestada,
além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, que será
descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CAA/DF ou cobrada
judicial e extra judicialmente;
9.5. As sanções previstas nos incisos I e III do item 9.2 poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
9.6. No interesse exclusivo da CAA/DF poderá esta por meio da COMISSÃO DE
OBRAS DA CAA/DF, autorizar o recebimento do objeto licitado, após o trigésimo
dia de atraso, sem prejuízo da aplicação da multa prevista, com autorização do
presidente da CAA/DF.
10. DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1.
A contratação será firmada na forma da Minuta do Contrato conforme
ANEXO II deste Edital;
10.2.
O representante legal da licitante vencedora deverá comparecer a CAA/DF
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, para assinatura
do instrumento contratual.
11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1.
Fica estabelecido que a proponente declarada vencedora da licitação, no
prazo de até 05 (cinco) dias, após a data de inicio da vigência do Contrato, deverá
apresentar garantia de 10% (dez por cento) do Valor Global do Contrato, em uma
das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro Garantia;
c) Fiança Bancária.
11.2.
A Caução prestada em dinheiro deverá ser recolhida em favor da CAA/DF,
em conta bancária, conforme descrito abaixo:
Favorecido: Caixa de Assistência dos Advogados do DF
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2727- 8
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Conta Corrente: 20.000-X
11.3.
No caso de utilização do Seguro Garantia, a apólice correspondente indicará
a CAA/DF como beneficiária (segurada);
11.4.
A fiança bancária deverá ser emitida de acordo com o modelo apresentado
no ANEXO IV deste Edital, por estabelecimento sediado ou legalmente
representado no Brasil, para ser cumprida e exequível em Brasília-DF, devendo ter
prazo igual ao do contrato;
11.5.
A garantia oferecida não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou
condições que possam dificultar ou impedir sua execução ou ainda que deixem
dúvidas quanto à firmeza da garantia oferecida;
11.6.
A garantia deverá cobrir as obrigações assumidas pela CONTRATADA em
seu contrato, firmado com a CAA/DF, bem como obrigações quanto ao pagamento
de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social,
indenizações a terceiros;
11.7.
O prazo de validade da garantia de que trata esse item será contado a partir
da data de início da vigência do Contrato;
11.8.
Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a execução
contratual, do prazo de validade da Garantia de Execução do Contrato, a
contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e
condições originalmente aprovados pelo CAA/DF.
11.9.
A CAA/DF se reserva o direito de promover diligências para verificar a
documentação acima;
11.10.
A ausência de garantia nos termos ora dispostos acarreta a imediata
desclassificação da licitante sem prejuízo das demais cominações previstas nesse
edital.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.
A CAA/DF poderá inserir, a seu critério, aditamentos, modificações ou
revisões no presente ato convocatório, até 02 (dois) dias antes da data marcada
para a entrega das propostas, os quais serão encaminhados, através de carta, fax
ou e-mail, a todas as empresas interessadas que tenham adquirido o Edital,
podendo, também a seu critério, conceder novo prazo para a apresentação das
propostas;
12.2.
A CAA/DF se reserva o direito de revogar, adiar ou anular a presente
licitação, no todo ou em parte, adjudicar o fornecimento parcial ou total do objeto,
bem como propor alterações que se fizerem necessárias em razão das
intercorrências do decorrer da obra, após a adjudicação;
12.3.
A CAA/DF poderá solicitar das licitantes, em todas as fases da licitação,
quaisquer esclarecimentos, informações ou documentos, se entender que são
necessários para o seu julgamento, vedados a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta;
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12.4.
Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por
violação dos mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos, são de
responsabilidade exclusiva da adjudicatária, que deverá responder pelos mesmos
e defender a CAA/DF, em juízo ou fora dele, contra eventuais reclamações
relacionadas com o assunto.
12.5.
Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela COMISSÃO DE
OBRAS DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO
FEDERAL, com base nas normas de licitação do ICB e nas práticas jurídicas
pertinentes.
12.6.
Caso, por qualquer motivo, a presente Licitação não possa ser realizada na
data prevista, e não havendo retificação de convocação, esse evento será
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário previstos,
independentemente de qualquer comunicação às interessadas;
12.7.
Não se obtendo o número mínimo estabelecido de 03 (três) licitantes, o
processo licitatório será repetido, incluindo-se no novo certame os proponentes
que anteriormente apresentaram propostas;
12.8.
Não se obtendo o número mínimo de 03 (três) licitantes no segundo certame,
a Comissão de Obras poderá apurar o resultado com qualquer número de
licitantes;
12.9.
Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter técnico, na interpretação
dos termos deste Edital, poderão obter os esclarecimentos necessários junto à
Comissão de Obras, pelo telefone (61) 3347.0214, ou pessoalmente no endereço
mencionado no preâmbulo do presente instrumento convocatório, no horário de
09h às 17h, de 2ª a 6ª feira.
12.10.
A licitante CONTRATADA por conta deste procedimento licitatório obrigar-seá, com integral obediência aos termos e/ou condições constantes deste
Instrumento Convocatório e seus Anexos, a responder pelo cumprimento da sua
PROPOSTA COMERCIAL, em todos os seus termos, sendo certo que as
eventualidades e dúvidas deverão ser dirimidas anteriormente pela COMISSÃO
DE OBRAS DA CAA/DF;
12.11.
Todos os procedimentos, bem como os materiais que serão utilizados
durante a obra, e eventuais substituições de material, deverão ser
previamente apresentados a COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF e por ela
aprovados;
12.12.
Os documentos relacionados com a presente licitação (Instrumento
Convocatório e seus Anexos) são complementares entre si e assim devem ser
considerados, mesmo quando um detalhe for mencionado em um documento e,
eventualmente, omitido em outro;
12.13.
A(s) licitante(s) são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das
informações prestadas e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
A eventual constatação de falsidade de qualquer documento apresentado ou
inverdade das informações prestadas implicará na sua imediata desclassificação
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do certame ou na rescisão do respectivo instrumento de contrato porventura já
firmado, sem prejuízo das demais sanções editalícias e ou cominações legais
aplicáveis à espécie, no que couber.
12.14.
A Comissão de Obras poderá pedir esclarecimentos e promover diligências,
em qualquer fase da licitação e sempre que assim julgar (em) necessário, inclusive
fixando prazos para atendimento de eventuais questionamentos por quem de
direito, objetivando elucidar eventuais dúvidas ou complementar a instrução do
procedimento, vedada, no entanto, a inclusão posterior de documentos e/ou
informações que deveriam constar, originalmente, da PROPOSTA COMERCIAL.
13. ANEXOS
13.1.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
ANEXO IV – MODELO CARTA DE FIANÇA
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO VI - PLANILHA DE QUANTIDADES
ANEXO VII - PLANILHA MODELO DE COTAÇÃO
ANEXO VIII – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE OBRAS
ANEXO IX - DESIGNAÇÃO GESTOR DO CONTRATO

Brasília-DF, 17 de junho de 2013.

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres
Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do DF
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ANEXO I
-TERMO DE REFERÊNCIA1. O serviço deverá atender as especificações deste Termo de Referência, bem como os
projetos arquitetônicos e documentos de referência que serão entregues em CD’s e
servirão como base para análise das plantas e cotação, bem como nos arquivos
disponíveis no site www.caadf.org.br, e orientações da CAA/DF.
2. Outros documentos: Planilha de quantidades (ANEXO VI) baseada nos projetos acima
citados e cronograma físico (ANEXO V).
3. DA ENTREGA
3.1. A entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento
e vinte) dias, contados da data de inicio constante no termo de abertura da obra,
emitido e assinado pelo PRESIDENTE da CAA/DF, salvo se houver pedido formal
de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado
pela CAA/DF;
3.2. A execução dos serviços descritos neste Termo de Referência (ANEXO I do Edital
de TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013) deverá ser realizada nas dependências da
CAA/DF, ou seja, no endereço SCEN TRECHO 02 CONJ. 04 ASA NORTE –
BRASÍLIA/DF.
4. DA GARANTIA
4.1. A Licitante vencedora deverá fornecer o certificado de garantia dos serviços pelo
prazo de 05 (cinco) anos e o certificado de qualidade dos materiais utilizados.
4.2. Durante o período de garantia, se a cobertura apresentar qualquer tipo de defeito
devido à má instalação, fabricação ou dos serviços e insumos utilizados, deverão
ser reparados no prazo máximo de 02 (dois) dias e todas as despesas inerentes à
reposição e transporte destas correrão por conta da licitante vencedora, não
cabendo a CAA/DF qualquer ônus.
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento do valor integral do objeto deste edital será realizado fracionado em
etapas, sendo o primeiro pagamento referente a 10% (dez por cento) do valor total
contratado a título de mobilização, o qual será amortizado proporcionalmente nas
04 etapas (medições).
5.2. O pagamento referente a cada medição deverá ser efetuado quinzenalmente,
após avaliação e medições realizadas pela COMISSÃO de Obras da CAA/DF ou
seu preposto, mediante comprovação documentada.
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5.3. Os pagamentos referentes às medições deverão ser efetuados por intermédio de
boleto ou depósito bancário, no prazo de até 15 (quinze) dias, após a
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela COMISSÃO DE OBRAS
DA CAA/DF e posteriormente com o de acordo do presidente da CAA/DF.
6. DO RECEBIMENTO
6.1. A CAA/DF receberá definitivamente o objeto licitado após vistoria realizada pela
COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF, em conjunto com o responsável técnico pela
obra, documentado, antes do pagamento da última fatura.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A CONTRATADA deverá fornecer anotação de responsabilidade técnica – ART
dos serviços, antes do início das obras e instalar placa padrão do CREA, bem
como fornecer todos os materiais de segurança aos funcionários que irão
trabalhar na obra;
7.2. A CONTRATADA deverá manter na obra um engenheiro residente e um
encarregado, durante o horário de trabalho;
7.3. Deverá ser mantido um diário de obra no qual será anotado diariamente os
principais serviços executados e o efetivo da obra;
7.4. A CONTRATADA deverá zelar pela manutenção da limpeza diária da obra;
7.5. Os participantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, verificar a localização e
a infraestrutura existente no local da prestação dos serviços, mediante
agendamento de vistoria, com termo devidamente assinado, que fará parte da
proposta a ser apresentada;
7.6. Serviços rejeitados pela COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF deverão ser refeitos
imediatamente, sem ônus para a CAA/DF, mantendo o prazo de contrato para
conclusão da obra;
7.7. Despesas com fretes, montagens, desmontagens, equipamentos, bem como
todos os insumos necessários para prestação dos serviços deverão estar inclusos
nos preços.
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ITEM I – A
FACHADAS
1. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1.1. Obra: Reforma total das fachadas do edifício com aproximadamente 920,00 m² de
área a ser reformada e recuperada, sem contar as áreas de reentrâncias.
1.2. Local: Setor Hospitalar Local Norte – SHLN – Conjunto “B” – Bloco 02 – Asa Norte
– Brasília-DF.
1.3. A reforma consiste em:
1.3.1. Retirada do revestimento existente das quatro fachadas e retirada de
entulho;
1.3.2. Execução de limpeza, chapisco e novo reboco em toda a área a ser
revestida.
1.3.3. Execução de novo revestimento em pastilha porcelânica, conforme
paginação definida no projeto de arquitetura;
1.3.4. Revestimento das caixas de escada e molduras da fachada em granito
fixados com inserts metálicos conforme o projeto;
1.3.5. Tratamento das juntas de dilatação existentes nas fachadas e confecção das
juntas de modulação / movimentação definidas no projeto de arquitetura;
1.3.6. Execução de pintura tipo textura nas áreas indicadas no projeto, bem como a
confecção das juntas de modulação / movimentação das fachadas.
1.3.7. Recuperação e pintura dos brises existentes na cor definida em projeto com
revisão e substituição de peças que forem necessárias.
1.3.8. Execução de cobertura na entrada principal em estrutura metálica, telhas
termo-acústicas, forro em réguas e revestimento lateral em alumínio prépintado.
2. CADERNO DE ENCARGOS
2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1.1. Este Caderno de Encargos foi elaborado com a finalidade de complementar
o projeto e a planilha básica (discriminativa e quantitativa), e definir
responsabilidades dos diversos intervenientes na execução da obra. Contém,
assim, basicamente as diretrizes para execução da obra e especificações
complementares aos diversos desenhos que compõem o projeto.
2.1.2. Fazem parte integrante deste processo, o Projeto de Arquitetura, a Planilha
Básica e este Caderno de Encargos e Especificações.
2.1.3. Em caso de divergência entre documentos técnicos, projetos e
especificações será consultado o Autor do Projeto, que em última instância
convocará os responsáveis diretos para os devidos esclarecimentos e
SHLN Conjunto “B” Lote 2/3 – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.770-560
Telefone: (61) 3347- 0213
www.caadf.org.br

12

retificações que se fizerem necessárias, as quais serão formalmente
registradas, sem quaisquer ônus para a CAA/DF doravante chamada de
Contratante.
2.1.4. Os proponentes deverão visitar o local da obra antes da elaboração da
proposta. Vistoriar o local e condicionantes para a realização das obras e
serviços e declarar expressamente na proposta que realizou a vistoria e tomou
conhecimento de todas as condições para execução da obra.
2.1.5. A Empreiteira contratada, doravante denominada simplesmente Contratada
deverá assumir o compromisso de executar a obra conforme os projetos e
disposições do presente Caderno de Encargos, apresentando no final, através
de seus responsáveis técnicos, obra completa, executando todos os serviços
especificados nos projetos, assim como todos os serviços e operações não
mencionadas, mas, obviamente indispensáveis à execução completa da obra.
2.1.6. Qualquer material a ser empregado na obra deverá ser de primeira
qualidade, conforme especificações no projeto e neste caderno, e as
suas amostras uma vez autenticadas deverão ser conservadas
cuidadosamente no local da obra para confronto com as partidas
recebidas.
2.1.7. Os materiais rejeitados pela fiscalização serão prontamente removidos do
recinto da obra.
3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. PREPARAÇÃO DO LOCAL E LICENCIAMENTO DA OBRA
3.1.1. Ficarão a cargo da Contratada todos os registros e taxas de execução e
responsabilidade técnica da obra junto aos órgãos competentes e conselhos
CREA e/ou CAU, bem como a placa de identificação da obra conforme
legislação.
3.1.2. A Contratada também deverá apresentar o licenciamento para obra e
projetos de tapumes e ocupação de área pública junto à Administração de
Brasília de acordo com o Código de Obras do Distrito Federal.
3.1.3. Também compete a Contratada a contratação de todo o pessoal para a
perfeita execução da obra e serviços cumprindo as determinações das leis
Trabalhistas, Sindicais, da Previdência Social e Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho.
3.1.4. Correrão por conta da Contratada a execução de barracão de obras,
andaimes, telas de proteção, fitas de isolamento, tapume, sinalizações e
demais serviços que se fizerem necessários.
3.1.5. Caberá a Contratada o fornecimento, montagem, manutenção, substituições,
reparo e seguro de todas as máquinas, equipamentos e ferramental para a
plena realização e execução das obras e serviços até a sua conclusão.
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3.1.6. A Contratada deverá manter na obra um jogo completo de cópias de todos
os projetos, cópia das planilhas orçamentárias e este Caderno de Encargos,
todos em bom estado de conservação, para consulta e acompanhamento.
Deverá também, manter no escritório da obra, todas as licenças, alvarás e
demais documentos exigidos pelas legislações vigentes, locais e federais.
Deverá ter ainda um Diário de Obras com anotações e relatos de todos os
eventos ocorridos, os quais também deverão ser informados a COMISSÃO DE
OBRAS DA CAA/DF, quando do seu acontecimento.
3.1.7. Também deverá manter na obra, todos os equipamentos de proteção
individual (EPIs), medicamentos de primeiros socorros, equipamentos contra
incêndio atendendo as legislações local e federal.
3.1.8. Correrá por conta da Contratada a responsabilidade e ônus de acidentes,
indenizações e seguros decorrentes dos serviços e obras Contratados.
3.2. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DA FACHADA
3.2.1. Retirada dos revestimentos existentes a serem substituídos. Executada com
técnica e cuidados para evitar danos à terceiros e bens públicos.
3.2.2. A demolição deverá ser feita com todo o cuidado em virtude do edifício estar
habitado e que deverá continuar funcionando, causando o menor transtorno
para os usuários do prédio e demais transeuntes.
3.2.3. Os materiais decorrentes da retirada e demolição deverão ser ensacados,
depositados em containers e depois retirados e transportados por empresas
especializadas para local apropriado.
3.2.4. Nos locais necessários a Contratada deverá cortar e embutir tubulações de
drenos de ar condicionado e pára-raios.
3.2.5. Após a retirada completa dos revestimentos antigos, a empresa deverá
corrigir depressões e buracos da alvenaria para fechamento de cortes das
tubulações e nas junções da estrutura de concreto armado (vigas e pilares)
com a alvenaria, a empresa Contratada deverá executar reforços de tela
galvanizada após o chapisco para execução da nova argamassa.
3.2.6. Executar a limpeza das paredes, removendo rebarbas, pontas, saliências e
poeiras que possam prejudicar a aderência. Pode-se usar vassoura e lavagem
da alvenaria.
3.2.7. Os andaimes deverão ser instalados com segurança e estarem compatíveis
com os serviços a serem realizados com total proteção .
3.2.8. Verificar o prumo das paredes da edificação para determinar a espessura do
novo revestimento que deverá ser de 20 à 25 mm. Para espessura superior
este deverá ser estruturados com tela galvanizada e pinos de fixação.
3.3. BRISES
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[nf1] Comentário: Revestimentos
cerâmicos e dos revestimentos
argamassados

[nf2] Comentário: .

[nf3] Comentário: Novo revestimento
argamassado
[nf4] Comentário: alvenarias

[nf5] Comentário: proteção, conforme
a NR 18 e a NBR 6494

[nf6] Comentário: Os novo
revestimentos deverão

3.3.1. Os brises existentes deverão ser revisados quanto à sua estabilidade e
funcionamento, substituindo peças que forem necessárias.
3.3.2. A Contratada deverá promover a limpeza dos brises e seus componentes.
3.3.3. Depois da limpeza a Contratada deverá pintar os brises na cor platina clara
conforme projeto.

[nf7] Comentário: Necessárias, e
aplicando pintura base anti-corrossão.
[nf8] Comentário: Pintar com tinta
base esmalte sintético

3.4. COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL
3.4.1. A Contratada deverá desenvolver um projeto técnico para fabricação de uma
estrutura metálica, apoiada na laje e paredes existentes. Estrutura esta, que
deverá prever a cobertura, forro e revestimento lateral, conforme dimensões e
indicação do projeto arquitetônico.
3.4.2. As telhas usadas nesta cobertura serão do tipo termo-acústicas, pré-pintadas
na face superior na cor branca.
3.4.3. O forro adotado é do tipo réguas de alumínio anodizado na cor branca.
3.4.4. Os revestimentos laterais da cobertura serão em placas de alumínio na cor
azul, conforme projeto.
3.5. PINTURA
3.5.1. Nas áreas que receberão pintura, indicadas em projeto, as paredes serão
preparadas com impermeabilizantes e selador para exterior.
3.5.2. A Contratada deverá executar as juntas de movimentação / modulação
desenhadas no projeto de arquitetura das fachadas.
3.5.3. As tintas usadas deverão ser de primeira qualidade, da marca Coral,
atestadas pela fiscalização da obra, sendo preparadas industrialmente, nas
embalagens originais das marcas. Devem ser aplicadas quantas demãos
forem necessárias ao acabamento perfeito das superfícies.

[nf9] Comentário: exterior de base
acrílica
[nf10] Comentário: fachadas e estas
deverão ser tratadas com mastique de
base poliuretana, respeitando a largura e a
profundidade indicada pelo fabricante

3.6. REVESTIMENTOS DAS FACHADAS
3.6.1. Após a limpeza da base, as superfícies das paredes onde serão aplicadas as
pastilhas, deverão ser molhadas e chapiscadas com argamassa de cimento e
areia lavada média / grossa no traço de 1:3 de acordo com a boa técnica.
Fazer a cura do chapisco 2 (duas) vezes por dia durante 3 (três) dias.
3.6.2. Após a execução do chapisco, executar o reforço com tela galvanizada
malha 25x25mm, fio 22 nos locais recomendados, ou seja, nas emendas de
estrutura com alvenaria (vigas e pilares), na passagem de tubulações e em
todo o perímetro das platibandas do prédio. A fixação da tela será com a
amarração em pinos com pressão à cada metro.
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[nf11] Comentário: em toda a área de
aplicação do revestimento argamassado

3.6.3. Depois de 7 dias da execução do chapisco será o inicio do reboco / emboço.
A execução da argamassa de regularização (reboco) poderá ser
confeccionado “in loco” usando o traço 1:1:6 cimento, cal hidratada e areia
lavada média, seguindo orientações do fabricante da cal. Outras receitas
podem ser usadas com outros tipos de aglomerantes seguindo orientações do
fabricante, bem como usar argamassa industrializada, tipo reboco
pronto.Todas as argamassas deverão atender as normas técnicas da ABNT
NBR 13479 com a tabela de resistência de argamassas para exteriores.
3.6.4. A espessura recomendada da argamassa é de 20 à 25mm. Para espessura
maior de 25mm executar em camadas de 20mm, esperando a primeira
camada puxar e depois aplicar a segunda camada dando acabamento final. Se
for necessário mais uma camada, acima de 40mm, esta deverá ser feita no dia
seguinte utilizando armadura de tela galvanizada. Promover a cura da
argamassa, molhando uma vez por dia, durante 7 dias.
3.6.5. Após 14 dias da execução da argamassa de regularização é iniciada a etapa
do revestimento de cerâmica porcelanizada com argamassa colante
industrializada.
3.6.6. As pastilhas a serem aplicadas serão fornecidas pela Contratada e são da
marca ATLAS, no formato 5x5cm, na cor Tual (clara) SG - 10729, na cor
Açores (vermelha) - SG 8010, e na cor Cobalto (azul) - SG 8403. As pastilhas
serão assentadas com argamassa AC III super flexível, seguindo as
recomendações do fabricante e de acordo com a paginação definida no
projeto.
3.6.7. As pastilhas serão rejuntadas com rejunte flexível Tipo II conforme a NBR
para fachadas, da marca QUARTZOLIT, FATRI, REJUNTABRÁS ou
equivalente, na cor a ser definida no local (após amostra), onde incidirá a luz
solar e o brilho da cerâmica assentada. A aplicação deverá seguir as
recomendações do fabricante, que deverão ser obedecidas rigorosamente pela
contratada. O rejuntamento deverá somente começar após 14 dias do
assentamento das pastilhas e a lavagem e limpeza depois de 14 dias após
rejuntamento e aplicação de mastique.
3.6.8. As juntas de movimentação / modulação e ainda as juntas de dilatação
devem receber tratamento com o corte das juntas, limpeza, colocação do
corpo de apoio flexível (tarucel) e aplicação de mastique (selante poliuretano).
Antes da aplicação do mastique as bordas das pastilhas devem ser protegidas
com fita crepe.
3.7. ALVENARIA DA PLATIBANDA
3.7.1. No projeto de arquitetura foi acrescentada nas fachadas frontal e posterior,
uma nova platibanda em alvenaria revestida em pastilha.
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[nf12] Comentário: fina
[nf13] Comentário: traços
[nf14] Comentário: usados

[nf15] Comentário: mastique de base
poliuretana nas juntas de
dilatação/modulação
[nf16] Comentário: , aplicação de
resina de base acrílica no interior da junta

3.7.2. Para execução destas novas platibandas, a Contratada deverá prever a
execução de pilaretes de concreto armado a cada 1.50m, e também uma
pequena cinta de amarração em concreto armado.
3.7.3. Também deverá ser previsto um novo rufo em chapa galvanizada para
complementar o espaço entre a nova platibanda e a cobertura existente.

3.8. JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO / MODULAÇÃO
3.8.1. Nas juntas das regiões dos revestimentos cerâmicos, a Contratada deverá
promover o corte das juntas nos alinhamentos previstos no projeto das
fachadas. Após limpeza a colocação do corpo de apoio flexível e aplicação do
selante de poliuretano. A profundidade do selante deverá ser de no mínimo
6mm e no máximo 15mm.
3.8.2. Nas juntas das regiões de reboco, os procedimentos são os mesmos.
Somente no corte das juntas recomendamos que sejam cortados até o
substrato, ou no mínimo 2/3 da espessura total da argamassa de emboço.
3.8.3. Recomendamos que os cortes sejam feitos com serra manual, com uso de
apoio flexível (corpo de apoio) tipo tarucel, fita crepe e selante poliuretano com
pistola aplicadora de mastique.
3.9. LIMPEZA
3.9.1. A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, com rigorosa limpeza
nos panos de pastilhas após o rejuntamento. Deverá ser aplicada esponja de
espuma, depois a palha de aço nº1 e bucha de sisal, finalizando com aplicação
de produto neutro FERMALIMP, da QUARTZOLIT ou equivalente.

3.10.

ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS

3.10.1.
A responsabilidade deste tópico cabe à Contratada da obra, que
deverá ter os seguintes cuidados:
3.10.2.
Observar se a discriminação e especificação do produto na nota fiscal
estão de acordo com o produto a ser entregue e conforme o especificado em
projeto ou neste caderno de encargos e especificações.
3.10.3.
Verificar a integridade do material recebido, caso haja quebras ou
imperfeições, estes deverão ser removidos logo após a sua constatação.
3.10.4.
Verificar o prazo de validade das mercadorias entregues se está de
acordo com o estabelecido.
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[nf17] Comentário: , aplicação de
resina de base acrílica no interior da junta
e tratamento com

3.10.5.
O armazenamento das pilhagens dos materiais pesados sobre as
lajes deverá seguir o alinhamento dos pilares/vigas e suas adjacências, não
colocando sobre o meio desta laje.
3.10.6.
No caso de materiais ensacados de procedência cimentícias e
calcárias deverão ser apoiados sobre estrados de madeira, evitando o contato
úmido do piso.
3.10.7.
Sacos de 50kg deverão ser empilhados até sete ou oito sacos no
máximo. As caixas de pastilhas deverão obedecer ao peso máximo de 400kg/
m².
3.11.

GENERALIDADES

3.11.1.
Todas as medidas e interferências devem ser consideradas no local.
3.11.2.
Todas as modificações de Projeto que sofram acréscimos ou
alterações deverão ser registradas e posteriormente entregues à Contratante
em plantas atualizadas, “as built”.
3.11.3.
Todas as medidas deverão ser conferidas no local. A relação do
quantitativo de materiais e serviços é apenas indicativa, caberá ao licitante a
verificação no local dos serviços necessários a realização da obra.
3.11.4.
Todas as soluções de problemas não previstos em Projeto, bem como
os materiais a serem empregados deverão ser apresentados e aprovados pela
fiscalização ou autora do Projeto.
3.11.5.
A empresa contratada deverá deixar o Diário de Obra para registro de
ocorrência permanente no escritório da obra.
3.11.6.
A empresa vencedora deverá apresentar Cronograma Físico e
Financeiro de Serviços, divididos por itens para análise e anuência da
Contratante.
3.11.7.
A empresa Contratada deverá seguir as melhores práticas de
gerenciamento de projetos, bem como as normas de segurança e referências
da NBR.
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ITEM I – B
2° PAVIMENTO - REFORMA GERAL DO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE
1. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1.1. Obra: Reforma geral do Segundo Pavimento do Edifício Sede da CAA/DF, com
fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução, conforme projeto, de
aproximadamente 420,00m² de área de reforma.
1.2. Local: Setor Hospitalar Local Norte – SHLN – Conjunto B – Bloco 02 – Asa Norte
– Brasília-DF.
1.3. A reforma consiste em:
1.3.1.
Demolição de paredes, de pisos, revestimentos e banheiros, com
retirada de entulho;
1.3.2.
Execução de novas paredes e divisórias de gesso;
1.3.3.
Execução e adequação de instalações prediais e instalações
especiais;
1.3.4.
Execução de novos pisos, revestimentos e acabamentos;
1.3.5.
Fornecimento e instalação de louças, metais, bancadas, esquadrias,
vidros, ar condicionado, luminárias e demais elementos de acabamento e
instalações;
1.3.6.
Execução de serviços de pintura geral e demais serviços necessários
para conclusão das obras.
2. CADERNO DE ENCARGOS
2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1.1.
Este Caderno de Encargos foi elaborado com a finalidade de
complementar o projeto e definir responsabilidades dos diversos
intervenientes na execução da obra. Contém assim basicamente as
diretrizes para execução da obra e especificações complementares aos
diversos desenhos que compõem os projetos.
2.1.2.
Fazem parte integrante deste processo, o Projeto de Arquitetura, os
Projetos Complementares de Instalações Prediais e Especiais, as Planilhas
Orçamentárias e este Caderno de Encargos e Especificações.
2.1.3.
Em caso de divergência entre documentos técnicos, projetos e
especificações será consultada a Autora do Projeto, que em última
instância convocará os responsáveis diretos para os devidos
esclarecimentos e retificações que se fizerem necessárias, as quais serão
formalmente registradas, sem quaisquer ônus para o Condomínio.
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2.1.4.
Os proponentes deverão visitar o local da obra antes da elaboração
da proposta.
2.1.5.
A Empreiteira contratada, doravante denominada simplesmente
Contratada deverá assumir o compromisso de executar a obra conforme os
projetos e disposições do presente Caderno de Encargos, apresentando no
final, através de seus responsáveis técnicos, obra completa, executando
todos os serviços especificados nos projetos, assim como todos os
serviços e operações não mencionadas, mas, obviamente indispensáveis a
execução completa da obra.
2.1.6.
Qualquer material a ser empregado na obra deverá ser de primeira
qualidade, conforme especificações no projeto e neste caderno, e as suas
amostras uma vez autenticadas deverão ser conservadas cuidadosamente
no local da obra para confronto com as partidas recebidas.
2.1.7.
Os materiais rejeitados pela fiscalização serão prontamente
removidos do recinto da obra.
3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. PREPARAÇÃO DO LOCAL E LICENCIAMENTO DA OBRA
3.1.1.
Ficarão a cargo da Contratada todos os registros e taxas de execução
e responsabilidade técnica da obra junto aos órgãos competentes e
conselhos CREA e/ou CAU, bem como a placa de identificação da obra
conforme legislação.
3.1.2.
A Contratada também deverá apresentar o licenciamento para obra e
projetos de tapumes e ocupação de área pública junto à Administração de
Brasília de acordo com o Código de Obras do Distrito Federal.
3.1.3.
Também compete a Contratada a contratação de todo o pessoal para
a perfeita execução da obra e serviços cumprindo as determinações das
leis Trabalhistas, Sindicais, da Previdência Social e Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho.
3.1.4.
Correrão por conta da Contratada a execução de barracão de obras,
andaimes, telas de proteção, fitas de isolamento, tapume, sinalizações e
demais serviços que se fizerem necessários.
3.1.5.
Caberá a Contratada o fornecimento, montagem, manutenção,
substituições, reparo e seguro de todas as máquinas, equipamentos e
ferramental para a plena realização e execução das obras e serviços até a
sua conclusão.
3.1.6.
A Contratada deverá manter na obra um jogo completo de cópias de
todos os projetos, cópia das planilhas orçamentárias e este Caderno de
Encargos, todos em bom estado
de conservação, para consulta e
acompanhamento. Deverá também, manter no escritório da obra, todas as
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licenças, alvarás e demais documentos exigidos pelas legislações
vigentes, locais e federais. Deverá ter ainda um Diário de Obras com
anotações e relatos de todos os eventos ocorridos.
3.1.7.
Também deverá manter na obra, todos os equipamentos de proteção
individual (EPIs), medicamentos de primeiros socorros, equipamentos
contra incêndio atendendo as legislações local e federal.
3.1.8.
Correrá por conta da Contratada a responsabilidade e ônus de
acidentes, indenizações e seguros decorrentes dos serviços e obras
Contratados.
3.2. SERVIÇOS INICIAIS
3.2.1.
Fechamento de tapume para proteção da obra.
3.2.2.
Demolição das paredes especificadas no Projeto de Arquitetura.
3.2.3.
Retirada dos pisos e revestimentos existentes a serem substituídos.
3.2.4.
Retirada de esquadrias internas existentes.
3.2.5.
Os materiais oriundos de desmontagem e demolições deverão ser
depositados em local a ser definido pela Contratante.
3.2.6.
Retirada de entulho.

[nf18] Comentário: Obra, aprovado
junto à Administração Regional de Brasília

3.3. INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
3.3.1.
Por se tratar de obra de reforma, nem sempre as indicações do
projeto serão as melhores soluções. Pode a Contratada encontrar as
soluções mais adequadas e sensatas no decorrer da obra. Modificações
estas, que poderão ser aceitas pela fiscalização e depois registradas no
projeto “as built”.
3.3.2.
A Contratada deverá fazer um remanejamento do quadro de
distribuição existente para o local em nova parede conforme o projeto.
Deverá também fazer a interligação deste quadro com o quadro de
distribuição de lógica.
3.3.3.
Toda a instalação telefônica será refeita, obedecendo ao novo Layout.
3.3.4.
A empresa deverá seguir os Projetos fornecidos, obedecendo as
normas da ABNT.
3.3.5.
No projeto está previsto o número suficiente de pontos, de acordo
com as normas da Companhia Telefônica Local.
3.3.6.
No projeto estão indicadas as bitolas dos eletrodutos que deverão ser
de PVC de primeira qualidade da marca TIGRE.
3.3.7.
Todos os acabamentos externos das tomadas deverão ser primeira
qualidade da marca PIAL na cor branca
3.3.8.
Nas pontas dos eletrodutos deverão ser utilizadas buchas e arruelas.
Toda a tubulação deverá ser guiada com arame galvanizado.
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[nf19] Comentário: registradas pela
contratada

[nf20] Comentário:

3.4. INSTALAÇÃO DE LÓGICA
3.4.1.
Por se tratar de obra de reforma, nem sempre as indicações do
projeto serão as melhores soluções. Pode a Contratada encontrar as
soluções mais adequadas e sensatas no decorrer da obra. Modificações
estas, que poderão ser aceitas pela fiscalização e depois registradas no
projeto “as built”.
3.4.2.
As instalações de lógica deverão seguir os Projetos fornecidos,
obedecendo às normas da ABNT.
3.4.3.
As tubulações serão executadas pelo teto, pelo piso e paredes nos
pontos indicados no Projeto.
3.4.4.
Deverão ser fornecidos os novos quadros de distribuição e deverão
ser metálicos de primeira qualidade.
3.4.5.
Nos projetos estão indicadas as bitolas dos eletrodutos que deverão
ser do PVC de primeira qualidade da marca TIGRE.
3.4.6.
Todos os acabamentos externos das tomadas deverão ser primeira
qualidade da marca PIAL na cor branca
3.4.7.
Nas pontas dos eletrodutos deverão ser utilizadas buchas e arruelas.
Toda a tubulação deverá ser guiada com arame galvanizado.
3.5. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO – REDE DE
VOZ E DADOS
3.5.1.

GENERALIDADES
3.5.1.1. Para atender os pontos de rede, a CONTRATADA deve
fornecer, instalar, testar, certificar e ativar todos os pontos,
atendendo os detalhes do projeto.
3.5.1.2. Os pontos de rede devem ser capilarizados em portas de patch
panels do rack mais próximo existente.
3.5.1.3. Observação: Para instalação e climpagem dos links/canais
junto aos racks existentes, a CONTRATADA deve contatar a
fiscalização que, por sua vez, acordará junto à gerência de TI da
CAA/DF.
3.5.1.4. O espelho de cada tomada deve apresentar moldura com
identificação do link/canal.
3.5.1.5. Referência fabricação: Furukawa ou equivalente técnico.
3.5.1.6. A CONTRATADA deve fornecer, instalar, testar, certificar e
ativar todos os conectores da rede em RJ45 categoria 6 tanto nos
pontos de utilização quanto nas portas dos patch panels. (Portas
nas tomadas e portas nos patch panels).
3.5.1.7. Referência fabricação: AMP ou equivalente técnico.
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[nf21] Comentário: registradas pela
contratada

[nf22] Comentário:

3.5.2.

IDENTIFICAÇÃO
3.5.2.1. Todos os links/canais devem ser identificados tanto o cabo
quanto o ponto de utilização (tomada) e porta do patch panel com
etiquetas plásticas ou termo-contrátil com indicação alfanumérica.
3.5.2.2. Referência fabricação: Burdy, Hellermann ou equivalente
técnico.

3.5.3.

CERTIFICAÇÃO
3.5.3.1. A CONTRATADA deve certificar todos os pontos para categoria
6, com equipamento pentascanner, para 350MHz e fornecer à
FUB/CEPLAN relatório impresso e em meio magnético
apresentando entre outros parâmetros os valores de: powersum,
elfext, next, NVP, diafonia, atenuação, comprimento, impedância, e
demais parâmetros.

[nf23] Comentário: CAA/DF

3.6. INSTALAÇÃO DE ÁGUA
3.6.1.
Por se tratar de obra de reforma, nem sempre as indicações do
projeto serão as melhores soluções. Pode a Contratada encontrar as
soluções mais adequadas e sensatas no decorrer da obra. Modificações
estas, que poderão ser aceitas pela fiscalização e depois registradas no
projeto “as built”.
3.6.2.
Os banheiros existentes que serão desativados deverão ter as
instalações de água plugadas e preservadas para possível utilização
futura.
3.6.3.
A Contratada deverá seguir os projetos de instalações fornecidos e a
sua execução obedecer às normas da ABNT.
3.6.4.
As instalações existentes nas áreas afetadas serão totalmente
substituídas por tubulações novas.
3.6.5.
A tubulação de água fria deverá ser de PVC rígido soldável da marca
TIGRE ou equivalente, devendo ser ligada na rede existente.
3.6.6.
Todos os metais deverão ser em metal cromado, da marca DECA.
3.6.7.
Os acabamentos dos registros deverão ser do mesmo modelo das
torneiras.
3.6.8.
Deverá ser previsto ponto de água com torneira abaixo das bancadas
dos banheiros coletivos para o serviço de limpeza e higienização.
3.6.9.
As torneiras dos lavatórios deverão ser do modelo DECA de pressão
automática.
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[nf24] Comentário: registradas pela
contratada

3.7. INSTALAÇÃO DE ESGOTO
3.7.1.
Por se tratar de obra de reforma, nem sempre as indicações do
projeto serão as melhores soluções. Pode a Contratada encontrar as
soluções mais adequadas e sensatas no decorrer da obra. Modificações
estas, que poderão ser aceitas pela fiscalização e depois registradas no
projeto “as built”.
3.7.2.
Os banheiros existentes que serão desativados deverão ter as
instalações de esgoto plugadas e preservadas para possível utilização
futura.
3.7.3.
A Contratada deverá seguir os projetos de instalações fornecidos e a
sua execução obedecer às normas da ABNT.
3.7.4.
As instalações existentes nas áreas afetadas serão totalmente
substituídas por tubulações novas.
3.7.5.
A tubulação de esgoto deverá ser de PVC rígido soldável de primeira
qualidade da marca TIGRE, devendo ser ligada na rede existente.
3.7.6.
Todas as louças deverão ser novas de primeira qualidade da marca
DECA na cor branca.
3.7.7.
Todos os ralos dos banheiros e copa deverão ter tampas de aço
inoxidável.
3.7.8.
A cuba da copa, indicada no Projeto deverá ser de inox de primeira
qualidade da marca FISHER e os metais da marca DECA.

[nf25] Comentário: registradas pela
contratada

[nf26] Comentário: PVC

3.8. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA
3.8.1.
Por se tratar de obra de reforma, nem sempre as indicações do
projeto serão as melhores soluções. Pode a Contratada encontrar as
soluções mais adequadas e sensatas no decorrer da obra. Modificações
estas, que poderão ser aceitas pela fiscalização e depois registradas no
projeto “as built”.
3.8.2.
As instalações de energia estabilizada deverão seguir os Projetos
fornecidos obedecendo às normas da ABNT.
3.8.3.
As tubulações serão executadas pelo teto, pelo piso e paredes nos
pontos indicados no Projeto.
3.8.4.
Deverão ser fornecidos os quadros de distribuição com o devido
aterramento.
3.8.5.
O quadro de distribuição de circuitos deverá ser metálico de primeira
qualidade da marca SIEMENS.
3.8.6.
Todos os disjuntores deverão ser da marca SIEMENS.
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[nf27] Comentário: registradas pela
contratada

3.8.7.
Os equipamentos, estabilizador e nobreak a serem instalados serão
fornecidos pela Contratante.
3.8.8.
No projeto estão indicadas as bitolas dos eletrodutos que deverão ser
do PVC de primeira qualidade da marca TIGRE.
3.8.9.
Todos os acabamentos externos das tomadas deverão ser primeira
qualidade da marca PIAL na cor branca.

[nf28] Comentário: de PVC rígido

3.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3.9.1.
Por se tratar de obra de reforma, nem sempre as indicações do
projeto serão as melhores soluções. Pode a Contratada encontrar as
soluções mais adequadas e sensatas no decorrer da obra. Modificações
estas, que poderão ser aceitas pela fiscalização e depois registradas no
projeto “as built”.
3.9.2.
Todos os quadros de distribuição existentes no pavimento serão
relocados para paredes mais próximas. Todos serão substituídos por
quadros novos, de primeira qualidade para disjuntores do tipo Siemens.
3.9.3.
A Contratada deverá seguir os projetos de pontos fornecidos e fazer
as devidas adaptações necessárias, podendo utilizar o forro de gesso para
novas distribuições.
3.9.4.
Todas as fiações deverão ser trocadas em função das novas normas
da ABNT. Da mesma forma todas as tomadas e interruptores, que deverão
ser de primeira qualidade.
3.9.5.
Os eletrodutos deverão ser de PVC de primeira qualidade.
3.9.6.
Todos os disjuntores deverão ser do tipo Siemens.
3.9.7.
A Contratada deverá executar dentro das normas, pontos especiais
para equipamentos como aparelhos de ar condicionado, tipo “split”, de
acordo com projeto apresentado.
3.9.8.
A Contratada deverá verificar a necessidade de substituição de cabos,
do subsolo ao 2º pavimento, para alimentar o estabilizador de energia do
projeto de instalações de energia estabilizada.
3.10.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
3.10.1. A Contratada deverá fornecer e instalar novos extintores
especificados e localizados em projeto. Eles são do tipo CO2 e Pó Químico
Seco, ambos de 6Kg.
3.10.2. Também deverá fornecer e instalar as placas de sinalização
discriminadas em projeto.
3.10.3. A Contratada deverá ainda, fornecer e instalar luminárias de
emergência constantes no projeto. Estas luminárias deverão ser instaladas
em circuito elétrico exclusivo e independente, de acordo com as normas.
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[nf29] Comentário: registradas pela
contratada

[nf30] Comentário: de modo a
atender às

3.11.

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
3.11.1. No projeto de Instalação de Ar Condicionado estão previstas 13
máquinas do tipo “split”.
3.11.2. Os aparelhos de ar condicionado serão dimensionados de acordo com
a metragem quadrada das salas, a metragem cúbica, o número de
pessoas e a orientação solar dos ambientes.
3.11.3. A Contratada deverá instalar os pontos elétricos dimensionados para
cada máquina, de acordo com as normas.
3.11.4. Os aparelhos de ar condicionado deverão ser cotados em separado,
porque poderão ser fornecidos pela Contratante.

3.12.

ALVENARIA
3.12.1. As paredes de alvenaria serão de tijolo furado de 20x20x10cm,
fazendo o aperto das mesmas com tijolo maciço.
3.12.2. As alvenarias serão executadas seguindo a boa técnica, formando
fiadas horizontais e não apresentando juntas de mais de 1,5cm.
3.12.3. No assentamento das alvenarias será empregada argamassa de
cimento, areia lavada média e Vedalit traço 1:8.

3.13.

[nf32] Comentário: fina

ESQUADRIAS
3.13.1. Todas as portas internas serão de madeira, revestidas em laminado
de freijó, com acabamento em seladora e verniz fosco incolor.
3.13.2. Os portais serão em madeira de lei maciça de primeira qualidade,
preferencialmente em freijó, com acabamento em seladora e verniz fosco
incolor.
3.13.3. Os rodapés e alisares também serão em madeira de lei maciça, de
primeira qualidade, preferencialmente em freijó, com acabamento em
seladora e verniz fosco incolor.
3.13.4. Na sala de reuniões da diretoria haverá uma porta de correr de duas
folhas, no mesmo padrão e acabamento das demais.
3.13.5. Na entrada do pavimento haverá um conjunto de porta e painéis fixos
de vidro temperado.
3.13.6. As portas dos boxes dos banheiros serão em madeira com
revestimento melamínico.

3.14.

[nf31] Comentário: elétricos e pontos
de drenos

REVESTIMENTOS
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[nf33] Comentário: , melamínico,
inclusive no encabeçamento lateral da
porta

3.14.1. As paredes internas dos banheiros receberão revestimento cerâmico,
da linha tecno white, da Portobello, retificado, fosco, com dimensões
30x60cm, assentados no sentido horizontal.
3.14.2. Haverá um barrado geral de pastilha Atlas 5x5cm ref. SG 10729 na
cor Tual em todas as paredes com 10cm de largura a 1.10m acima do piso
acabado.
3.14.3. As cerâmicas serão assentadas com argamassa ACIII super flexível e
rejuntadas com rejunto flexível na cor a ser definida no local. A aplicação
deverá seguir as recomendações do fabricante e deverão ser
rigorosamente obedecidas.
3.14.4. As paredes da copa levarão revestimento de pastilha Atlas 5x5cm ref.
SG 10729 na cor Tual até a altura de 90cm.
3.14.5. O balcão da copa também receberá revestimento da mesma pastilha,
bem como acima da bancada de granito até a altura de 1.60m do piso.
3.14.6. O compartimento chamado de limpeza também receberá revestimento
cerâmico no padrão dos banheiros.
3.15.

[nf35] Comentário: banheiros, e
assentados com argamassa colante ACIII

PAVIMENTAÇÃO
3.15.1. A Contratada deverá retirar todos os pisos existentes, e ainda demolir
toda a massa de regularização existente.
3.15.2. Deverá executar nova argamassa de regularização para
assentamento do novo piso.
3.15.3. O piso adotado em projeto é o de placas de granito “Rain Forest” no
formato 55 x 55cm com 1,5cm de espessura.
3.15.4. – A colocação deverá seguir o projeto de paginação do piso, com
espaçamento de 3mm entre as placas e serão rejuntados com rejunte
flexível na cor a ser definida pelo autor do projeto.
3.15.5. Todas as paredes e divisórias receberão rodapé no mesmo granito
com altura de 15 cm.
3.15.6. – Nos nichos das janelas, em toda sua periferia, a Contratada deverá
executar uma base para armários em concreto magro com 15cm de altura
e 60cm de profundidade e rodapé de granito de 15cm em toda a extensão.

3.16.

[nf34] Comentário: argamassa colante

PINTURA
3.16.1. As paredes de alvenaria e as paredes de divisórias de gesso serão
emassadas com massa corrida e lixadas. Receberão pintura com tinta
acrílica acetinada na cor branco neve.
3.16.2. Os tetos serão emassados, lixados e receberão pintura com tinta PVA
fosca na cor branco gelo.
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[nf36] Comentário: espessura e
deverá ser assentado com argamassa
colante tipo ACIII. Antes do assentamento
toda peça de granito deve ser
impermeabilizada com resina de base
acrílica
[nf37] Comentário: A
[nf38] Comentário: Nos
[nf39] Comentário: leve (com a
utilização de argila expandida

3.16.3. Todas as madeiras receberão tratamento com seladora, lixa e verniz
incolor fosco.
3.16.4. Todas as tintas usadas deverão ser de primeira qualidade sendo
preparadas industrialmente nas embalagens originais da marca CORAL.
3.16.5. Devem ser aplicadas quantas demãos necessárias ao acabamento
perfeito da superfície.
3.17.

FERRAGENS
3.17.1. Todas as ferragens serão na cor preta das marcas LA FONTE ou
FAMA.
3.17.2. Todas as fechaduras serão na cor preta do tipo alavanca, das marcas
LA FONTE ou FAMA.
3.17.3. As fechaduras dos boxes dos banheiros serão da marca IMABI tipo livre / ocupado com ferragens apropriadas.
3.17.4. Na porta de entrada em vidro temperado a Contratada deverá instalar
conjunto de ferragens especiais para vidro temperado, com mola de piso,
interfone e fechadura elétrica.

[nf40] Comentário: superfície, sendo
seu aceite condicionado à uma verificação
da fiscalização da CAADF

[nf41] Comentário: IMAB

[nf42] Comentário: piso – marca
DORMA
[nf43] Comentário: elétrica

3.18.

[nf44] Comentário: - marca HDL

VIDROS
3.18.1. A Contratada deverá fornecer e instalar vidros temperados incolores
de 8mm nos visores das divisórias de gesso.
3.18.2. Deverá fornecer e instalar um conjunto de porta e painéis fixos de
vidro temperado incolor de 10mm na entrada do 2º pavimento conforme
projeto.
3.18.3. A Contratada deverá ainda, fornecer e instalar, espelhos colados na
parede de 4mm, de primeira qualidade, sobre as bancadas dos banheiros
masculino, feminino e diretoria.

3.19.

[nf45] Comentário: 4mm de espessura

DIVISÓRIAS
3.19.1. A Contratada deverá fornecer e montar as divisórias de acordo com o
layout do projeto apresentado.
3.19.2. As paredes divisórias internas na sua maioria serão em chapas de
gesso acartonado, tipo “dry wall”, com proteção acústica interna, espessura
de 9cm.
3.19.3. As divisórias de gesso adotadas serão do piso ao teto com
acabamento em pintura acrílica sobre massa corrida.
3.19.4. As paredes divisórias de gesso nos banheiros levarão revestimento
cerâmico no lado interno.
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[nf46] Comentário: interna que
atenda aos requisitos da NBR 15575

[nf47] Comentário: interno, e deverão
ser executadas com placa de gesso
acartonado resistente à umidade – padrão
verde

3.19.5. Nos locais indicados no projeto de arquitetura, as divisórias terão
visores de vidro temperado incolor de 8mm, com peitoril de 1.05m e na
parte superior com 2.10m de altura.
3.19.6. As divisórias internas dos banheiros serão em granito seguindo as
dimensões do projeto com altura de 1.90m.
3.20.

3.21.

FORRO
3.20.1. A Contratada deverá fornecer e instalar em todo o 2º pavimento, forro
de gesso acartonado, fixado na laje existente, com 12cm de rebaixo em
relação à laje.
3.20.2. Nos locais em que o forro encosta em paredes de alvenaria deverá
ser executado em sua periferia uma tabica para dilatação do forro.
3.20.3. Nas janelas, o forro deverá parar à 15cm da esquadria e ser feito
fechamento vertical, como se fosse um cortineiro.

[nf48] Comentário: tabica metálica
com pintura eletrostática branca

ILUMINAÇÃO
3.21.1. A Contratada deverá fornecer e instalar os conjuntos de iluminação
compostos por luminárias, lâmpadas e equipamentos adotados no projeto
de iluminação.
3.21.2. Todos os elementos de iluminação deverão ser de primeira qualidade
dando preferência pelos produtos com certificação de eficiência e
economia.
3.21.3. As luminárias adotadas serão do tipo de embutir em quatro modelos
conforme projeto.
3.21.4. Luminária de embutir com lâmpadas fluorescentes 4x20w com difusor
em alumínio polido e aletas em alumínio.
3.21.5. Luminária de embutir com lâmpada fluorescente 18w com difusor em
vidro jateado.
3.21.6. Luminária de embutir com foco fixo com lâmpada dicróica 60w.
3.21.7. Luminária de embutir com foco direcionável com lâmpada dicróica
60w.

3.22.

ELEMENTOS COMPLEMENTARES
3.22.1. Todas as bancadas dos banheiros e da copa, terão acima das
bancadas rodamão de 10cm, o balcão da copa e as divisórias dos
banheiros serão em granito polido padrão “Rain Forest”.
3.22.2. Em frente à saída do elevador está previsto um painel em gesso
acartonado com rodapé em granito para colocação de placa de
identificação do pavimento, confeccionada em chapa de aço escovado com
impressão do logotipo da CAA/DF.
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[nf49] Comentário: , com espessura
mínima de 2,0 cm.

3.22.3. Em cima das bancadas dos banheiros a Contratada deverá fornecer e
instalar espelhos na largura das bancadas até a altura de 1.90m.
3.22.4. Conforme projeto, a Contratada deverá.executar um conjunto de
entrada, composto de painéis de gesso, painéis e porta de vidro temperado
com ferragens, mola, fechadura elétrica e interfone.
3.23.

ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS
3.24.1. A responsabilidade deste tópico cabe à Contratada da obra, que
deverá ter os seguintes cuidados:
3.24.2. Observar se a discriminação e especificação do produto na nota fiscal
estão de acordo com o produto a ser entregue e conforme o especificado
em projeto ou neste caderno de encargos e especificações.
3.24.3. Verificar a integridade do material recebido, caso haja quebras ou
imperfeições, estes deverão ser removidos logo após a sua constatação.
3.24.4. Verificar o prazo de validade das mercadorias entregues se está de
acordo com o estabelecido.
3.24.5. O armazenamento das pilhagens dos materiais pesados sobre as
lajes deverá seguir o alinhamento dos pilares/vigas e suas adjacências,
não colocando sobre o meio desta laje.
3.24.6. No caso de materiais ensacados de procedência cimentícias e
calcárias deverão ser apoiados sobre estrados de madeira, evitando o
contato úmido do piso.
3.24.7. Sacos de 50kg deverão ser empilhados até sete ou oito sacos no
máximo. As caixas de pastilhas deverão obedecer ao peso máximo de
400kg/ m².

3.25.

[nf51] Comentário: mola da marca
DORMA
[nf52] Comentário: interfone marca
HDL

LIMPEZA
3.23.1. A obra deverá ser entregue devidamente limpa, livre de entulhos e
com todas as instalações testadas e em perfeito funcionamento.

3.24.

[nf50] Comentário: espelhos, com
espessura de 4mm,

GENERALIDADES
3.25.1. Todas as medidas e interferências devem ser consideradas no local.
3.25.2. Todas as modificações de Projeto que sofram acréscimos ou
alterações deverão ser registradas e posteriormente entregues à
Contratante em plantas atualizadas, “as built”.
3.25.3. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. A relação do
quantitativo de materiais e serviços é apenas indicativa, caberá ao licitante
a verificação no local dos serviços necessários a realização da obra.
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3.25.4. Todas as soluções de problemas não previstos em Projeto, bem como
os materiais a serem empregados deverão ser apresentados e aprovados
pela fiscalização ou autor do Projeto.
3.25.5. A empresa contratada deverá deixar o Diário de Obra para registro de
ocorrência permanente no escritório da obra.
3.25.6. A empresa vencedora deverá apresentar Cronograma Físico e
Financeiro de Serviços, divididos por itens para análise e anuência da
Contratante.
3.25.7. A empresa Contratada deverá seguir as melhores práticas de
gerenciamento de projetos, bem como as normas de segurança e
referências da NBR.
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ITEM I – C
REFORMA GERAL DA GARAGEM EDIFÍCIO SEDE
1. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1.1. Obra: Reforma geral com adaptações no Pavimento do Subsolo do Edifício Sede
da CAA/DF, com fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução,
conforme projeto, de aproximadamente 1.125,00m² de área de reforma.
1.2. Local: Setor Hospitalar Local Norte – SHLN – Conjunto B – Bloco 02 – Asa Norte –
Brasília-DF.
1.3. A reforma consiste em:
1.3.1. Retirada de divisórias e de cobogós nas áreas afetadas;
1.3.2. Execução de novas paredes com esquadrias e vidros temperados para as
novas áreas de banheiros, vestiários e sala para funcionários, sala do arquivo
e hall de separação dos Blocos;
1.3.3. Execução e adequação de instalações prediais e mudança da casa do
compressor de ar;
1.3.4. Execução de novos pisos, forro, revestimentos e acabamentos nas novas
áreas e hall de elevador e escada;
1.3.5. Fornecimento e instalação de louças, metais, bancadas, esquadrias, vidros,
ar condicionado, luminárias e demais elementos de acabamento e instalações;
1.3.6. Execução de serviços de pintura geral e demais serviços necessários para
conclusão das obras.
2. CADERNO DE ENCARGOS
2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1.1. Este Caderno de Encargos foi elaborado com a finalidade de complementar
o projeto e definir responsabilidades dos diversos intervenientes na execução
da obra. Contém assim basicamente as diretrizes para execução da obra e
especificações complementares aos diversos desenhos que compõem os
projetos.
2.1.2. Fazem parte integrante deste processo, o Projeto de Arquitetura, e este
Caderno de Encargos e Especificações.
2.1.3. Em caso de divergência entre documentos técnicos, projetos e
especificações será consultada a Autora do Projeto, que em última instância
convocará os responsáveis diretos para os devidos esclarecimentos e
retificações que se fizerem necessárias, as quais serão formalmente
registradas, sem quaisquer ônus para a Contratante.
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2.1.4. Os proponentes deverão visitar o local da obra antes da elaboração da
proposta.
2.1.5. A Empreiteira contratada, doravante denominada simplesmente Contratada
deverá assumir o compromisso de executar a obra conforme os projetos e
disposições do presente Caderno de Encargos, apresentando no final, através
de seus responsáveis técnicos, obra completa, executando todos os serviços
especificados nos projetos, assim como todos os serviços e operações não
mencionadas, mas, obviamente indispensáveis a execução completa da obra.
2.1.6. Qualquer material a ser empregado na obra deverá ser de primeira
qualidade, conforme especificações no projeto e neste caderno, e as suas
amostras uma vez autenticadas deverão ser conservadas cuidadosamente no
local da obra para confronto com as partidas recebidas.
2.1.7. Os materiais rejeitados pela fiscalização serão prontamente removidos do
recinto da obra.
3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. PREPARAÇÃO DO LOCAL E LICENCIAMENTO DA OBRA
3.1.1. Ficarão a cargo da Contratada todos os registros e taxas de execução e
responsabilidade técnica da obra junto aos órgãos competentes e conselhos
CREA e/ou CAU, bem como a placa de identificação da obra conforme
legislação.
3.1.2. A Contratada também deverá apresentar o licenciamento para obra e
projetos de tapumes e ocupação de área pública junto à Administração de
Brasília de acordo com o Código de Obras do Distrito Federal.
3.1.3. Também compete a Contratada a contratação de todo o pessoal para a
perfeita execução da obra e serviços cumprindo as determinações das leis
Trabalhistas, Sindicais, da Previdência Social e Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho.
3.1.4. Correrão por conta da Contratada a execução de barracão de obras,
andaimes, telas de proteção, fitas de isolamento, tapume, sinalizações e
demais serviços que se fizerem necessários.
3.1.5. Caberá a Contratada o fornecimento, montagem, manutenção, substituições,
reparo e seguro de todas as máquinas, equipamentos e ferramental para a
plena realização e execução das obras e serviços até a sua conclusão.
3.1.6. A Contratada deverá manter na obra um jogo completo de cópias de todos
os projetos, cópia das planilhas orçamentárias e este Caderno de Encargos,
todos em bom estado de conservação, para consulta e acompanhamento.
Deverá também, manter no escritório da obra, todas as licenças, alvarás e
demais documentos exigidos pelas legislações vigentes, locais e federais.
Deverá ter ainda um Diário de Obras com anotações e relatos de todos os
eventos ocorridos.
SHLN Conjunto “B” Lote 2/3 – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.770-560
Telefone: (61) 3347- 0213
www.caadf.org.br

33

3.1.7. Também deverá manter na obra, todos os equipamentos de proteção
individual (EPIs), medicamentos de primeiros socorros, equipamentos contra
incêndio atendendo as legislações local e federal.
3.1.8. Correrá por conta da Contratada a responsabilidade e ônus de acidentes,
indenizações e seguros decorrentes dos serviços e obras Contratados.
3.2. SERVIÇOS INICIAIS
3.2.1. Fechamento de tapume para proteção da obra.
3.2.2. Demolição das paredes especificadas no Projeto de Arquitetura.
3.2.3. Retirada dos pisos e/ou picotar o piso nas áreas afetadas para nova
pavimentação.
3.2.4. Retirada de divisórias existentes indicadas no projeto.
3.2.5. Os materiais oriundos de desmontagem e demolições deverão ser
depositados em local a ser definido pela Contratante.
3.2.6. Os materiais decorrentes de demolições deverão ser ensacados,
depositados em containers e depois retirados e transportados por empresas
especializadas para o local apropriado.
3.2.7. Durante toda a obra, a Contratada deverá executar os serviços com técnica
e cuidados para evitar danos à terceiros e bens públicos. Também deverá
tomar o máximo cuidado em virtude do edifício estar sendo usado e que
deverá continuar funcionando, causando o menor transtorno possível para os
usuários do prédio.
3.3. ALVENARIA
3.3.1. As paredes de alvenaria serão de tijolo furado de 20x20x10cm, fazendo o
aperto das mesmas com tijolo maciço.
3.3.2. As alvenarias serão executadas seguindo a boa técnica, formando fiadas
horizontais e não apresentando juntas de mais de 1,5cm.
3.3.3. No assentamento das alvenarias será empregada argamassa de cimento,
areia lavada média e Vedalit traço 1:8.
3.3.4. As superfícies das paredes a serem construídas serão chapiscadas com
cimento e areia lavada.
3.3.5. As paredes que terão acabamento pintura, serão revestidas em massa única
(reboco paulista) com argamassa de cimento, areia lavada e vedalit, com
espessura de 2,5cm, seguindo as recomendações do fabricante.
3.3.6. As paredes que receberão acabamento em cerâmica, serão revestidas com
argamassa (emboço) de cimento, areia lavado e vedalit, com espessura de
1,5cm, seguindo as recomendações do fabricante e a boa técnica.
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[nf53] Comentário: fina
[nf54] Comentário: lavada média
[nf55] Comentário: para pintura

[nf56] Comentário: lavada
[nf57] Comentário: 2,5cm

3.3.7. No local indicado em projeto a Contratada deverá fornecer e assentar,
alvenaria em tijolos de vidro, do tipo translúcido, rejuntados com rejunte branco
em ambos os lados.

[nf58] Comentário: assentados e
rejuntados com argamassa branca
apropriada para tijolo de vidro

3.4. CASA DO COMPRESSOR
3.4.1. A empresa Contratada deverá fazer a mudança do compressor de ar
existente na garagem do edifício para a nova localização indicada no projeto
de arquitetura.
3.4.2. A Contratada deverá executar no local indicado, uma casa para o
compressor em alvenaria, piso e laje em concreto, portas em veneziana de
ferro pintadas nas medidas adequadas para o equipamento.
3.4.3. Também deverá executar o prolongamento das instalações elétricas,
inclusive caixa de disjuntor e dos tubos de ar comprimido da melhor forma
possível, porque no local será construída uma copa e banheiros, tudo dentro
da boa técnica e normas da ABNT.

[nf59] Comentário: , as tubulações
aparentes deverão ser pintadas com as
cores indicadas na NBR 6493.

3.5. ESQUADRIAS
3.5.1. Nos banheiros, sala dos funcionários e sala de arquivo, a empresa
Contratada deverá fornecer e instalar, esquadrias em alumínio anodizado
natural nas paredes que terão face com os cobogós existentes.
3.5.2. As portas dos banheiros, vestiários e do arquivo serão em madeira laminada
em freijó, os portais e alisares serão em madeira maciça preferencialmente em
freijó.
3.5.3. Na entrada da sala dos funcionários, a Contratada deverá fornecer e instalar
painéis fixos de vidro temperado com perfis de alumínio sobre meia-parede de
alvenaria e peitoril em granito, e porta de correr, também em vidro temperado
incolor 10mm.
3.5.4. Da mesma forma, na divisão com o outro prédio a Contratada deverá
fornecer e instalar painéis fixos de vidro temperado com perfis de alumínio,
sobre mureta alvenaria e peitoril em granito e conjunto de portas de vidro
temperado 10mm mola e fechadura elétrica.
3.6. FORRO
3.6.1. A Contratada deverá executar forro de gesso acartonado nos banheiros,
vestiários e sala de descanso dos funcionários.
3.6.2. Na área indicada em destaque no projeto de arquitetura, hall do elevador e
escada, a Contratada deverá fornecer e instalar forro removível quadriculado
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[nf60] Comentário: mola, marca
DORMA

10x10cm de alumínio, na cor cinza platina, do tipo “Hunter Douglas” com
luminárias apropriadas nos locais determinados no projeto.
3.6.3. Para delimitar a área de forro de alumínio a Contratada deverá executar um
fechamento vertical e de emolduramento em forro de gesso acartonado,
pintados em branco neve fosco.
3.6.4. Na área de forro de alumínio, que deverá “esconder” as tubulações
existentes, o teto e todas as tubulações deverão ser pintadas de preto fosco.

[nf61] Comentário: teto interno
deverá ser pintado

3.7. INSTALAÇÕES PREDIAIS
3.7.1. A empresa Contratada deverá fazer as adequações necessárias para o
perfeito funcionamento das áreas que estão sendo criadas no subsolo do
edifício, no que se refere às instalações prediais.
3.7.2. Deverá propor e executar rede de água para atender os banheiros e copa
indicados em projeto, aproveitando os pontos existentes.
3.7.3. Da mesma forma, a rede de esgoto, com previsão de caixa de gordura na
sala dos funcionários e as novas instalações de esgoto dos banheiros, com
ventilação adequada, interligadas à rede existente, verificando os níveis para o
perfeito esgotamento.
3.7.4. Deverá prever pontos de telefonia e dados para os funcionários em serviço.
3.7.5. As instalações elétricas deverão contemplar todas funções de: iluminação,
tomadas e interruptores para as novas áreas inclusive quadros, chuveiros e ar
condicionado na sala dos funcionários.
3.7.6. A Contratada deverá executar um sistema de interfone e fechadura elétrica
para a porta de acesso ao bloco vizinho.
3.7.7. Na área do novo piso do hall e do elevador e escada, a Contratada deverá
tubular as grelhas de águas pluviais do piso fazendo as devidas adequações.
3.7.8. A empresa Contratada deverá executar a instalação de holofotes com sensor
de presença na entrada da garagem.
3.7.9. Todas as instalações deverão utilizar materiais de primeira qualidade, serem
executadas com a boa técnica e dentro das normas das concessionárias locais
e normas da ABNT.

[nf62] Comentário: normas vigentes

3.8. AR CONDICIONADO
3.8.1. A empresa Contratada deverá prever a instalação de máquina de ar
condicionado, tipo “slipt” na sala de descanso dos funcionários.
3.8.2. Deverá cotar a máquina em separado, porque a Contratante poderá optar
em fornecer o equipamento à parte.
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[nf63] Comentário: parte, sendo
indispensável a execução de ponto de
energia e rede de dreno para o referido
equipamento

3.9. VIDROS
3.9.1. A Contratada deverá fornecer e instalar na sala de descanso dos
funcionários conjunto de vidros temperados incolores de 10mm em painéis
fixos e porta de correr com todas as ferragens e fechaduras necessárias.
3.9.2. Da mesma forma deverá fornecer e instalar na separação da garagem com o
outro prédio, conjunto de vidros temperados incolores de 10mm em painéis
fixos e porta de abrir com todas as ferragens, mola de piso, fechadura elétrica
e interfone.
3.9.3. Os vidros adotados para as janelas com esquadrias em alumínio é o do tipo
pontilhado espessura 4mm.
3.9.4. Nos banheiros a empresa Contratada deverá fornecer e instalar boxes de
vidro temperado incolor 10mm.
3.9.5. Também nos banheiros à Contratada deverá fornecer e instalar espelhos de
4mm acima dos lavatórios.
3.10.

[nf65] Comentário: interfone marca
HDL

ILUMINAÇÃO

3.10.1.
Na área de garagem no subsolo, a empresa Contratada, deverá fazer
uma revisão nas luminárias existentes, substituindo lâmpadas e equipamentos
que forem necessários para o perfeito funcionamento, bem como realizando a
limpeza das peças.
3.10.2.
Nas áreas dos funcionários, vestiários, banheiros e sala de arquivo, a
Contratada deverá fornecer e instalar, luminárias completas com duas
lâmpadas fluorescentes de 20W nas quantidades necessárias para um bom
iluminamento.
3.10.3.
Na área externa, na entrada e saída da garagem, a Contratada deverá
fornecer e instalar holofotes com sensor de presença para aumentar a
segurança no local.
3.11.

[nf64] Comentário: piso da marca
DORMA

REVESTIMENTOS

3.11.1.
As paredes internas dos banheiros receberão revestimento cerâmico,
da linha tecno white, da Portobello, retificado, fosco, com dimensões 30x60cm,
assentados no sentido horizontal.
3.11.2.
Haverá um barrado geral de pastilha Atlas 5x5cm ref. SG 10729 na
cor Tual em todas as paredes com 10cm de largura a 1.10m acima do piso
acabado.
3.11.3.
As cerâmicas serão assentadas com argamassa ACIII super flexível e
rejuntadas com rejunto flexível na cor a ser definida no local. A aplicação
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[nf66] Comentário: uma boa
iluminação, bem como a instalação de
pontos de iluminação de emergência em
quantidade adequada às condições do
local.

deverá seguir as recomendações do fabricante e deverão ser rigorosamente
obedecidas.
3.11.4.
Acima da bancada da copa haverá revestimento de pastilha Atlas
5x5cm ref. SG 10729 na cor Tual até a altura de 1.60m.
3.11.5.
As muretas dos painéis de vidro da entrada da sala dos funcionários e
de separação do prédio vizinho, pelo lado externo que dá para a garagem,
receberão revestimento com pastilha Atlas 5x5cm ref. SG 10729 na cor Tual,
rodapé em granito de 10cm e peitoril em granito. Na outra face, a mureta será
rebocada, pintada e receberá rodapé em cerâmica de 10cm.
3.12.

PINTURA

3.12.1.
As paredes de alvenaria serão emassadas com massa corrida e
lixadas. Receberão pintura com tinta acrílica acetinada na cor branco neve.
3.12.2.
Os tetos serão emassados, lixados e receberão pintura com tinta PVA
fosca na cor branco gelo.
3.12.3.
Todas as madeiras receberão tratamento com seladora, lixa e verniz
incolor fosco.
3.12.4.
Todas as tintas usadas deverão ser de primeira qualidade sendo
preparadas industrialmente nas embalagens originais da marca CORAL.
3.12.5.
Devem ser aplicadas quantas demãos necessárias ao acabamento
perfeito da superfície.
3.12.6.
Todas as tubulações existentes, com exceção das tubulações de
incêndio, receberão pintura PVA branco neve fosco, que receberão pintura de
um anel de identificação de acordo com as normas da ABNT.
3.12.7.
Os cobogós levarão pintura acrílica por dentro e por fora na cor
branco neve.
3.12.8.
Na área do forro metálico, o teto e as tubulações existentes serão
pintadas na cor preto fosco.
3.13.

[nf67] Comentário: aparentes
deverão ser pintadas com as cores
indicadas na NBR 6493

[nf68] Comentário: será pintado

FERRAGENS

3.13.1.
Todas as ferragens serão na cor preta das marcas LA FONTE ou
FAMA.
3.13.2.
Todas as fechaduras serão na cor preta do tipo alavanca, das marcas
LA FONTE ou FAMA.
3.13.3.
Nas portas de vidro temperado a Contratada deverá instalar conjunto
de ferragens especiais para vidro temperado, com mola de piso, interfone e
fechadura elétrica.
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[nf69] Comentário: marca DORMA
[nf70] Comentário: elétrica marca
HDL

3.14.

PAVIMENTAÇÃO

3.14.1.
Na área do hall do elevador e escada, a empresa Contratada deverá
demolir o piso existente, tubular trechos da canaleta de águas pluviais
existente, e refazer um novo contrapiso na área indicada no projeto, que
receberá piso em granito “Rain Forest” com tabeira e rodapé em granito. As
rampas serão revestidas em granito flameado com filetes em granito polido,
tudo de acordo com dimensões e paginação do projeto, seguindo o nível
acabado da porta do elevador.
3.14.2.
Nas áreas dos funcionários, vestiários e banheiros a Contratada
deverá apicoar o piso existente, remover base do compressor, fazer
adaptações na rede de águas pluviais, executar a nova rede de esgotos e em
seguida regularizar o piso para receber revestimento em cerâmica 45x45cm
PEI 5. Sendo que, nas paredes que não receberão revestimento cerâmico,
levarão rodapé da mesma cerâmica do piso com altura de 10cm.
3.14.3.
Na área da sala de arquivo, a Contratada deverá elevar o nível do
piso acabado em 10cm, para proteção dos documentos, com novo contrapiso
e revestimento em cerâmica 45x45cm PEI 5 com rodapé de 10cm.
3.15.

[nf72] Comentário: 5, assentada com
argamassa colante ACII

[nf73] Comentário: 5, assentada com
argamassa colante ACII e

BANHEIRO NO 1ª ANDAR

3.15.1.
A Contratada deverá fazer modificações e adaptações para instalar
um banheiro completo, com lavatório, vaso sanitário com caixa acoplada e
chuveiro, no espaço da lixeira que foi desativada.
3.15.2.
A nova tubulação de esgoto poderá aproveitar o espaço para passar
no tubo de descida do lixo, atravessando o pavimento térreo e chegando no
teto da garagem, na sala de medição da CEB, que em seguida deverá ser
desviado para o teto da casa de bombas e caminhar pelo teto até encontrar o
tubo de esgoto primário mais próximo existente, observando o caimento
necessário para esgotamento.
3.15.3.
Os revestimentos de piso e parede deverão ser substituídos por
novos.

3.16.

[nf71] Comentário: elevador. O
granito deverá receber tratamento
impermeabilizante na face inferior com
resina de base acrílica e o seu
assentamento deverá ser feito com
argamassa colante tipo ACIII.

PISO DA GARAGEM

3.16.1.
A empresa Contratada deverá promover uma recuperação geral de
todo o piso da garagem.
3.16.2.
Deverá canalizar trechos das grelhas de águas pluviais existentes no
piso da garagem, utilizando tubos de PVC com Ø 150mm, entre as novas
grelhas localizadas no projeto de arquitetura. A tubulação deverá ser feita,
observando os níveis do fundo das grelhas existentes, tomando-se o devido
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[nf74] Comentário: ,

cuidado com o caimento e níveis para o perfeito esgotamento das águas
pluviais e de lavação do piso da garagem.
3.16.3.
Todas as grelhas serão retiradas e substituídas conforme projeto por
grelhas de aço inoxidável.
3.16.4.
A empresa Contratada deverá retirar o concreto do piso onde ele
estiver muito danificado, bem como onde o concreto foi remendado para
passagem de tubulação mais antiga. Nestes locais a Contratada deverá serrar
o piso para fazer a demolição do estragado e concretar novamente.
3.16.5.
Também nos locais ou trechos que forem canalizados, a Contratada
deverá serrar o piso e depois concretar sobre os tubos.
3.16.6.
Em toda a extensão da garagem a empresa Contratada deverá
promover uma recuperação do piso, fazer uma estucagem nos locais
necessários e depois fazer um polimento geral com maquinário especial, areia
e água. Este serviço deverá ser realizado por empresa do ramo.
3.17.

ELEMENTOS COMPLEMENTARES

3.18.1.
3.18.2.
3.19.

16.1 – A bancada da copa será em granito com cuba inox.
16.2 – Todas as soleiras serão em granito.

LIMPEZA

3.19.1.
A obra deverá ser entregue devidamente limpa, livre de entulhos e
com todas as instalações testadas e em perfeito funcionamento.
3.20.

[nf76] Comentário: inoxidável,
dimensionada para tráfego de carros

[nf77] Comentário: recuperar com
concreto usinado com Fck mínimo de 25
MPa ou groute
[nf78] Comentário: recuperar com
concreto usinado com Fck mínimo de 25
MPa ou groute
[nf79] Comentário: estucagem com
NÍVELMIX AN7 BAUTECH

CFTV

3.17.1.
A empresa Contratada deverá fazer a tubulação de CFTV pelo teto da
garagem até os pontos indicados no projeto, os eletrodutos adotados são de
PVC com diâmetro de3/4”.
3.17.2.
17.2 – Estas tubulações serão reunidas em uma caixa de passagem
no teto do hall do elevador e subirá até o DG da telefonia no pavimento térreo
com Ø 1”.
3.17.3.
A Contratada deverá executar uma tubulação dupla de 1” (2 x Ø1”) do
térreo até o teto do 2º pavimento para instalação de CFTV. Deverá fazer
derivações em cada andar com previsão de 1 ponto (1 câmera) em cada hall
de escada, ou seja, no térreo, no 1º pavimento e no 2º pavimento, perfazendo
3 pontos. Um dos eletrodutos de Ø1” será para futura interligação com a CPD /
sala do servidor do 2º pavimento.
3.18.

[nf75] Comentário: lavagem

ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS
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[nf80] Comentário: . As tubulações
aparentes deverão ser pintadas com as
cores indicadas na NBR 6493

3.20.1.
A responsabilidade deste tópico cabe à Contratada da obra, que
deverá ter os seguintes cuidados:
3.20.2.
Observar se a discriminação e especificação do produto na nota fiscal
estão de acordo com o produto a ser entregue e conforme o especificado em
projeto ou neste caderno de encargos e especificações.
3.20.3.
Verificar a integridade do material recebido, caso haja quebras ou
imperfeições, estes deverão ser removidos logo após a sua constatação.
3.20.4.
Verificar o prazo de validade das mercadorias entregues se está de
acordo com o estabelecido.
3.20.5.
O armazenamento das pilhagens dos materiais pesados sobre as
lajes deverá seguir o alinhamento dos pilares/vigas e suas adjacências, não
colocando sobre o meio desta laje.
3.20.6.
No caso de materiais ensacados de procedência cimentícias e
calcárias deverão ser apoiados sobre estrados de madeira, evitando o contato
úmido do piso.
3.20.7.
Sacos de 50kg deverão ser empilhados até sete ou oito sacos no
máximo. As caixas de pastilhas deverão obedecer ao peso máximo de 400kg/
m².
3.21.

GENERALIDADES

3.21.1.
Todas as medidas e interferências devem ser consideradas no local.
3.21.2.
Todas as modificações de Projeto que sofram acréscimos ou
alterações deverão ser registradas e posteriormente entregues à Contratante
em plantas atualizadas, “as built”.
3.21.3.
Todas as medidas deverão ser conferidas no local.
3.21.4.
Todas as soluções de problemas não previstos em Projeto, bem como
os materiais a serem empregados deverão ser apresentados e aprovados pela
fiscalização ou autor do Projeto.
3.21.5.
A empresa contratada deverá deixar o Diário de Obra para registro de
ocorrência permanente no escritório da obra.
3.21.6.
A empresa vencedora deverá apresentar Cronograma Físico e
Financeiro de Serviços, divididos por itens para análise e anuência da
Contratante.
3.21.7.
A empresa Contratada deverá seguir as melhores práticas de
gerenciamento de projetos, bem como as normas de segurança e referências
da NBR.
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ANEXO II
- MINUTA DE CONTRATO –
CONTRATO DE CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA
OBRA
DAS
FACHADAS,
2º
PAVIMENTO E GARAGEM DA
SEDE DA CAA/DF.

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado a CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL – CAA/DF, com sede no
SCEN Trecho 02, Conjunto 04, Brasília - DF, inscrita sob o CNPJ nº 00.018.978/0001-80,
neste ato representado por seu Presidente RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES
PERES, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na ______________, Bloco
“__”, Apartamento _____, ________________ em Brasília - DF, portador da cédula de
identidade nº ____________ SSP/DF e CPF ________________, doravante denominado
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL, e de outro a
empresa ___________, inscrita sob o CNPJ nº __________________, estabelecida no
___________, neste ato representada pelo (a) Sr(a). ___________, brasileira, residente e
domiciliado (a) na __________, portador (a) da cédula de identidade nº. _____, e CPF nº.
_________, doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem certo e ajustado à
celebração do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DAS
REFORMAS DAS FACHADAS, DO 2° PISO E DA GARAGEM NA SEDE DA CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL – CAADF, conforme
especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, que integra o ANEXO I
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: Pelos serviços prestados, objeto deste contrato, a
CAA/DF pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 0,00 (______), em conformidade
com o parágrafo primeiro desta cláusula.
Parágrafo Primeiro – O pagamento do valor integral descrito no caput desta cláusula será
fracionado em parcelas, sendo o primeiro pagamento referente à 10% (dez por cento) do
valor total contratado a título de mobilização , o qual será amortizado proporcionalmente
nas 04 etapas (medições), após a avaliação realizadas pela COMISSÃO DE OBRAS DA
CAA/DF. O pagamento de cada parcela deverá ser efetuado por intermédio de boleto ou
depósito bancário, no prazo de até 15 (quinze) dias, após a devida medição pela
COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente
atestada pelo setor competente desta CAA/DF, desde que observado o que dispõe o
parágrafo segundo desta cláusula.
Parágrafo Segundo – O pagamento constante no parágrafo primeiro desta cláusula
somente será realizado no dia pactuado se a nota fiscal/fatura for entregue a DIVISÃO DE
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RECURSOS LOGISTICOS – DRL DA CAA/DF com antecedência mínima de 07 (sete)
dias úteis da data prevista para o seu pagamento.
Parágrafo Terceiro – Satisfeita a obrigação prevista no caput desta cláusula a
CONTRATADA transfere a CAA/DF para todos os fins de direito a propriedade do objeto
licitado, assistindo a este a faculdade de usar, gozar e dispor daquele, além de reavê-lo do
poder de quem injustamente os possua ou detenha.
Parágrafo Quarto – Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra,
fretes, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos,
indispensáveis ao perfeito e fiel cumprimento das obrigações decorrentes deste
instrumento contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA
obriga-se por força deste instrumento em entregar o objeto deste contrato, no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de início constante no termo de
abertura da obra, emitido e assinado pela COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF, salvo se
houver pedido formal de prorrogação desse prazo, devidamente justificado pela
CONTRATADA e acatado pelo CAA/DF, além de observar as alíneas descritas a seguir:
a) A CONTRATADA deverá fornecer anotação de responsabilidade técnica – ART dos
serviços, antes do início das obras e instalar placa padrão do CREA;
b) A CONTRATADA deverá manter, durante os serviços, o canteiro de obra limpo e sem
impedimentos para demais atividades da obra;
c) A guarda e acondicionamento dos materiais, equipamentos e ferramentas serão de
responsabilidade da CONTRATADA;
d) Todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o fornecimento serão de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;
e) Será de responsabilidade da CONTRATADA, providenciar e custear os respectivos
projetos complementares que se fizerem necessários e registros junto ao CREA-DF;
f) Deverá ser mantido um diário de obra no qual será anotado diariamente os principais
serviços executados e o efetivo da obra;
g) A CONTRATADA responsabilizar-se-á civil ou criminalmente, por todos e quaisquer
danos causados a CAA/DF, por seus prepostos e empregados, e, também a terceiros, por
ação ou omissão, em decorrência da execução dos serviços, objeto do presente contrato,
não cabendo a CAA/DF em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos ou
indiretos ou mesmo lucros cessantes decorrentes;
h) Serviços rejeitados pela COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF deverão ser refeitos
imediatamente, sem ônus para o CAA/DF, mantendo o prazo de contrato para conclusão
da obra;
i) Após o recebimento dos serviços a CONTRATADA estará sujeita a revisão dos serviços
realizados, ainda que findo o contrato, devido a incorreções, erros ou omissões que
porventura sejam encontrados posteriormente.
j) O acesso ao local dos serviços será permitido com a apresentação de identificação
(crachás com fotografias), emitido pela CONTRATADA, para os funcionários que vão
trabalhar durante as obras na CAA/DF.
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CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA: A CONTRATADA se responsabilizará pela
entrega do certificado de garantia dos produtos e serviços executados;
Parágrafo Primeiro: Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá fornecer a
garantia total pelo período de 05 (cinco) anos e o certificado de qualidade dos materiais
utilizados.
Parágrafo Segundo: Durante o período de garantia, se qualquer um dos itens I-A, I-B e IC apresentarem qualquer tipo de defeito devido à má instalação, fabricação ou dos
serviços e insumos utilizados, deverão ser reparados no prazo máximo de 02 (dois) dias,
sendo que todas as despesas inerentes á reposição e transporte e tudo o mais que se
fizer necessário correrá por conta da CONTRATADA, não cabendo a CAA/DF qualquer
ônus.
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO: A CAA/DF receberá definitivamente o objeto
licitado após vistoria realizada pela COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF em conjunto
com o responsável técnico pela obra antes do pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Todo e qualquer ônus referente a
direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros
direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas consequências e efeitos
jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá responder pela referida
violação e defender a CAA/DF em juízo ou fora dele, contra eventuais reclamações
relacionadas com o assunto.
CLÁUSULA SETIMA - RELAÇÃO EMPREGATÍCIA: O presente contrato não caracteriza
nenhuma relação empregatícia entre a CAA/DF e a CONTRATADA, seus prepostos e
empregados, da mesma forma que não existe subordinação, salário ou dependência entre
as partes.
CLÁUSULA OITAVA – SEGURANÇA DO TRABALHO: A CONTRATADA comprometese a adotar critérios de segurança do trabalho, tanto para seus empregados quanto para a
execução dos serviços em si, com fornecimento dos equipamentos de proteção individual
que si fizerem necessários, em estrita observância à legislação pertinente à matéria.
CLÁUSULA NONA – INSTALAÇÕES DA CAA/DF: Fica expressamente proibido o uso
das instalações da Caixa de Assistência dos Advogados do DF por dirigentes, prepostos
ou empregados da CONTRATADA, podendo ser utilizados, apenas, os locais de uso
funcional, previamente autorizado pela CAA/DF.
CLÁUSULA DÉCIMA – IMPOSTOS: Fica a CONTRATADA ciente de que os preços
propostos são líquidos e neles estão incluídos todos os impostos, inclusive, carga,
descarga, transporte e responsabilidade sobre material, fretes, taxas, emolumentos e
demais adicionais de qualquer natureza e quaisquer descontos e despesas, tudo enfim o
que for necessário para o fornecimento do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES – O descumprimento das
obrigações avençadas neste contrato e a recusa injustificada em assinar ou retirar o
presente instrumento, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às sanções
aplicáveis ao respectivo caso que lhe deu causa, conforme a seguir:
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a) Pela inexecução, total ou parcial da contratação, em qualquer das etapas do
cronograma, a CAA/DF poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia corrido de atraso na entrega do objeto,
até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total;
III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
CAA/DF, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
b) Caso as ETAPAS descritas no Anexo V do Edital, não sejam concluídas dentro do
prazo previsto, caberá aplicação das penalidades de acordo com o Item “a” caput desta
Cláusula;
c) Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na execução do objeto, sem manifestação
da CONTRATADA, estará caracterizada a recusa, causando o cancelamento do
instrumento de adjudicação e a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
do fornecimento não realizado.
d) Se a multa aplicada for superior a qualquer valor de garantia porventura prestada, além
da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada de
pagamentos eventualmente devidos pela CAA/DF ou cobrada judicialmente.
e) As sanções previstas nos incisos I e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
f) No interesse exclusivo da CAA/DF poderá este, através da Comissão de Obras,
autorizar o recebimento do objeto licitado, após o trigésimo dia de atraso, sem prejuízo da
aplicação da multa prevista.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DANOS: A CAA/DF não se responsabiliza por
eventuais acidentes ou lesões sofridas pelos prepostos e empregados da CONTRATADA,
nem por danos, furtos ou prejuízos causados por terceiros aos equipamentos de
propriedade desta, mesmo em decorrência a de caso fortuito ou de força maior.
Parágrafo Único: Na eventualidade de ocorrência do disposto nesta cláusula que
justifique registro policial, este será efetuado pela CONTRATADA, na Delegacia de Polícia
mais próxima e encaminhada cópia a CAA/DF.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INDENIZAÇÃO: A CONTRATADA se responsabiliza
por quaisquer danos a terceiros verificados em decorrência da realização do objeto deste
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TRANSFERÊNCIA OU SUBLOCAÇÃO: É vedado à
CONTRATADA transferir, sublocar e/ou ceder, a qualquer título, no todo ou em parte, os
direitos decorrentes deste contrato, sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: Fica
estabelecido que a CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias, após a data de início
da vigência do Contrato, deverá apresentar garantia de 10% (dez por cento) do Valor
Global do Contrato, em uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro Garantia;
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c) Fiança Bancária.
Parágrafo Primeiro: A Caução prestada em dinheiro deverá ser recolhida em favor da
CAA/DF, em conta bancária, conforme descrito abaixo:
Favorecido: Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2727- 8
Conta Corrente: 20.000-X
Parágrafo Segundo: No caso de utilização do Seguro Garantia, a apólice correspondente
indicará a CAA/DF como beneficiário (segurado).
Parágrafo Terceiro: A fiança bancária deverá ser emitida de acordo com o modelo
apresentado no ANEXO IV do Edital, por estabelecimento sediado ou legalmente
representado no Brasil, para ser cumprida e exequível em Brasília-DF, devendo ter prazo
igual ao do contrato.
Parágrafo Quarto: A garantia oferecida não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou
condições que possam dificultar ou impedir sua execução ou ainda que deixem dúvidas
quanto à firmeza da garantia oferecida.
Parágrafo Quinto: A garantia deverá cumprir as obrigações assumidas pela
CONTRATADA em seu contrato, firmado com a CAA/DF, bem como obrigações quanto
ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade
social, indenizações a terceiros.
Parágrafo Sexto: O prazo de validade da garantia de que trata esse item será contado a
partir da data de início da vigência do Contrato.
Parágrafo Sétimo: Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a
execução contratual, do prazo de validade da Garantia de Execução do Contrato, a
contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições
originalmente aprovados pela CAA/DF.
Parágrafo Oitavo: A CAA/DF se reserva o direito de promover diligências para verificar a
documentação acima.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – VIGÊNCIA: O presente instrumento contratual terá sua
vigência a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na hipótese de que
trata o caput da cláusula terceira deste instrumento contratual, e extinguir-se-á após o
cumprimento de todas as obrigações do presente instrumento contratual e recebimento
definitivo pela COMISSÃO DE OBRAS DA CAA/DF.
Parágrafo Único: O presente contrato só poderá ser alterado mediante termo aditivo e de
comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO: A CAA/DF poderá rescindir o presente
contrato, a qualquer tempo, independente de aviso e/ou interpelação judicial ou
extrajudicial, desde que haja comunicação a respeito por escrito com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias, em virtude, dentre outros, dos seguintes motivos:
a) não cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) atraso injustificável no início dos serviços;
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d) paralisação do serviço, sem justa causa, e sem prévia comunicação a CAA/DF;
e) cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
f) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do presente contrato;
g) razões de interesse da CAA/DF, de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente
justificadas e determinadas;
h) a ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – INDENIZAÇÃO: A hipótese de Rescisão por culpa lato
sensu da CONTRATADA, constante nas alíneas “A” à “F”, da cláusula anterior, implica na
exigibilidade de indenização extrajudicial a favor da CAA/DF, no montante de 30% (trinta
por cento) sobre o valor da avença a ser contratada, além de honorários advocatícios,
mediante notificação extrajudicial, não havendo qualquer renúncia de eventuais prejuízos
a serem apurados na esfera judicial, se porventura existentes.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SANÇÕES: Na hipótese da CAA/DF ser acionado
judicialmente para indenização resultante de qualquer fato havido em razão da realização
do objeto deste instrumento, a CONTRATADA se obriga, por força deste contrato, a
indenizar a CAA/DF em ação regressiva, o prejuízo que o mesmo venha a ser condenado,
incluindo neste montante custas processuais e honorários advocatícios.
CLAÚSULA VIGÉSIMA – FORO: Para dirimir eventuais dúvidas resultantes da aplicação
deste contrato às partes elegem o Foro de Brasília - Distrito Federal, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por se acharem justos e acordados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor,
que são assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.
Brasília, ____ de abril de 2013.

Pela CONTRATADA

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres
Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do DF
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ANEXO III
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Declaro, para atender as exigências do Edital referente à TOMADA DE PREÇO N.º
001/2013, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA
EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS FACHADAS, DO 2° PISO E DA GARAGEM NA
SEDE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL –
CAADF, conforme especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, que integra
este edital como ANEXO I, que o Sr.(a) ________________________________________,
Responsável
Técnico
da
empresa
licitante
______________________________________________, compareceu ao local dos
serviços nesta data, tendo tomado conhecimento de todas as informações, bem como das
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e de todos os aspectos que possam
influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma.

Brasília-DF, __ de ___________ de 2013. (data prevista)

________________________________
(assinatura)
CAA/DF
________________________________
(assinatura)
Ciência do Responsável Técnico da Empresa
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA
(Local e data)
Ref.: Carta de Fiança para
de____________________.

Garantia

de

Fiel

Cumprimento

do

CONTRATO

DADOS GERAIS
VALOR:
VALIDADE:
VENCIMENTO:
FIADOR:
BANCO:
AFIANÇADA:
FAVORECIDO:
CNPJ:
Pela presente, o FIADOR, por seus representantes ao final assinados, obriga-se perante o
FAVORECIDO, como fiador e principal pagador do AFIANÇADO, responsabilizando-se
solidariamente até o valor da fiança prestada e dentro do prazo estabelecido,
exclusivamente pela cobertura de toda e qualquer responsabilidade do AFIANÇADO,
decorrente das obrigações por estes assumidas junto do FAVORECIDO: EM GARANTIA
DO CONTRATO DE_______________Nº____, TOMADA DE PREÇO Nº_001/2013.
O FIADOR obriga-se, obedecido ao limite acima especificado, a atender, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as requisições de pagamento de quaisquer importâncias cobertas
pela referida caução, desde que exigida pelo FAVORECIDO, independentemente de
interferência do AFIANÇADO em ordem judicial ou extrajudicial.
Obriga-se, ainda, o FIADOR, pelo pagamento de despesas judiciais, na hipótese de ser o
FAVORECIDO compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigação assumida pelo AFIANÇADO.
Esta garantia só será retratável em caso do AFIANÇADO substituir o valor garantido nos
termos desta Carta de Fiança por dinheiro, ou nova Carta de Fiança, que seja aceita pelo
FAVORECIDO.
Para todos os efeitos de direito, inclusive na esfera penal, declarando, sob as penas da lei,
que a presente Fiança está devidamente contabilizada em seus registros e, por isso, é
boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, a determinação do Banco Central do Brasil
aplicava às operações bancárias.

Este Banco obriga-se, antes de considerar vencida a presente Fiança, a obter da
CONTRATANTE a confirmação da liberação da AFIANÇADA quanto às obrigações por
ela assumidas na proposta apresentada.
Declara, finalmente, este Banco, que os detentores do seu controle acionário não
participam da direção ou do controle da empresa AFIANÇADA.
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O foro para toda e qualquer ação ou execução desta Carta de Fiança será, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o da cidade de Brasília-DF.
A presente Fiança vigorará pelo prazo de ______ meses, a contar desta data.
Atenciosamente,
______________________________________________
Assinatura(s) do(s) representantes(s) legal(ais) do Banco
OBS.:
a) Reconhecer firma do FIADOR, do AFIANÇADO e das TESTEMUNHAS;
b) Anexar cópia autenticada dos documentos comprobatórios da condição do(s)
representante(s) legal(is) do fiador/signatário(s);
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Anexo V

Item I A - Fachadas
1ª ETAPA

ITEM
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

2ª ETAPA
3ª ETAPA
TEMPO EM DIAS CORRIDOS/CONCLUSÃO
60
90
30%
15%
40%
40%
20%
30%
30%
20%
20%
20%
40%
70%
50%
15%
15%
15%
50%

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PREPARAÇÃO DO LOCAL E LICENCIAMENTO DA OBRA
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIES DA FACHADA
BRISES
COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL
PINTURA
REVESTIMENTOS DAS FACHADAS
ALVENARIA PLATIBANDA
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO/MODULAÇÃO
LIMPEZA
ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS

30
40%
20%
20%

30%
15%
15%

4ª ETAPA
TOTAL
120
15%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

30%
70%
60%
40%
50%
55%
20%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA CAA DF
ANEXO V

ITEM I B - 2º PAVIMENTO
1ª ETAPA

ITEM
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PREPARAÇÃO DO LOCAL E LICENCIAMENTO DA OBRA
SERVIÇOS INICIAIS
INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
INSTALAÇÃO DE LÓGICA
INSTALAÇÃO DE ÁGUA
INSTALAÇÃO DE ESGOTO
INSTALAÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ALVENARIA
ESQUADRIAS
REVESTIMENTOS
PAVIMENTAÇÃO
PINTURA
FERRAGENS
VIDROS
DIVISÓRIAS
FORRO
ILUMINAÇÃO
ELEMENTOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA
ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS

30
40%
50%
10%
10%
15%
15%
10%
10%

10%
15%

15%

2ª ETAPA
3ª ETAPA
TEMPO EM DIAS CORRIDOS/CONCLUSÃO
60
90
30%
15%
40%
10%
25%
25%
25%
25%
15%
30%
15%
40%
25%
25%
25%
25%
10%
20%
10%
30%
60%
30%
25%
25%
15%
35%
30%
35%
15%
35%
30%
30%
20%
50%
30%
60%
20%
30%
25%
35%
15%
15%
25%
40%
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4ª ETAPA
TOTAL
120
15%
40%
40%
40%
30%
40%
40%
70%
60%
35%
50%
35%
50%
70%
70%
30%
10%
50%
40%
55%
20%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA CAA DF

Anexo V

-

Item I C - Garagem
1ª ETAPA

ITEM
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PREPARAÇÃO DO LOCAL E LICENCIAMENTO DA OBRA
SERVIÇOS INICIAIS
ALVENARIA
CASA DO COMPRESSOR
ESQUADRIAS
FORRO
INSTALAÇÕES PREDIAIS
AR CONDICIONADO
VIDROS
ILUMINAÇÃO
REVESTIMENTOS
PINTURA
FERRAGENS
PAVIMENTAÇÃO
BANHEIRO NO 1° ANDAR
ELEMENTOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA
ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

30
40%
50%
10%
50%
15%
10%

10%
50%
15%
15%

2ª ETAPA
3ª ETAPA
TEMPO EM DIAS CORRIDOS/%CONCLUSÃO
60
90
30%
15%
40%
10%
60%
30%
50%
25%
25%
30%
60%
25%
25%
10%
30%
30%
20%
30%
15%
35%
15%
35%
30%
25%
30%
50%
25%
35%
15%
15%
25%
40%
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4ª ETAPA
TOTAL
120
15%

35%
10%
40%
60%
70%
50%
50%
50%
70%
35%
40%
55%
20%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ANEXO – VI
PLANILHA DE QUANTIDADES
ITEM I – A
REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item
nº
1.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Discriminação dos Serviços
de material e mão de obra com leis sociais
SERVIÇOS PRELIMINARES
Taxas e emolumentos
Canteiro em área pública
Projeto de tapume
Barracão de obra
Placa da obra
Aluguel de martelete
Máquinas e ferramentas
Equipamentos de proteção individual
Registro da obra no CREA-DF
Andaimes metálicos
Montagem e desmontagem de andaimes
Assoalho de madeira para andaimes
Tela de proteção para andaimes
Administração da obra
Limpeza permanente
Aluguel de containers
Sinalização(placas) e isolamento áreas (tapume )
Seguro obrigatório de vida e acidente pessoal em grupo (para
funcionários)
Transporte
Alimentação

Unid.

Quant.

(Un)

Total

Cj
Mês
Cj
m2
Cj
Mês
Um
cj
un
m2
m2
m2
m2
mês
mês
un
m

1,00
4,00
1,00
60,00
1,00
4,00
8,00
10,00
1,00
400,00
1.600,00
200,00
400,00

mês
mês
mês

4,00
4,00
4,00

P. Unit. P. Unit.
(M.O.)

(MAT.)

14,00
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P. Parcial

P. Parcial

P. Total

(M.O.)

(MAT.)

(R$)

Total do item

2.0
1
2
3

PREPARAÇÃO DO LOCAL
Demolição de revestimento
Retirada de brises
Remoção de entulho

m2
m2
m3

754,00
160,00
46,00

m2
m
m2

72,00
89,00
72,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m2
m2
m

754,00
594,00
160,00
360,00
132,00
102,00
468,00
594,00
594,00
130,00

m2
m2
m2

255,00
36,00
200,00

Total do item
3.0
1
2
3

ALVENARIAS
Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez
Vergas de concreto
Tela estruturada para fixação de alvenaria
Subtotal

4.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REVESTIMENTOS
Chapisco comum
Emboço estruturado argamassa
Reboco estruturado argamassa
Pastilha Atlas 5x5cm (Tual)
Pastilha Atlas 5x5cm (Cobalto)
Pastilha Atlas 5x5cm (Açores)
Requadração de pastilhas
Argamassa de assentamento - AC III
Rejunte para pastilhas
Tubulação embutida - luminárias fachadas

5.0
1
2
3

PINTURAS
Tinta PVA teto lajes brises
Tinta acrílica - cobogó
Tinta texturizada

Total do item
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4
5

Tinta esmalte sobre brises
Recolocação de brises

m
m2

190,00
190,00

m
m

360,00
89,00

vb

1,00

cj

1,00

Total do item
6.0
1
2

TRATAMENTOS E RUFOS
Juntas de modulação
Rufo metálico cobertura
Total do item

7.0
1

ELEMENTOS DECORATIVOS
Marquise - entrada de pedestre
Total do item

8.0
1

LIMPEZA DA OBRA
Limpeza geral da obra
Total do item

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

( R$ )
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ANEXO VI
PLANILHA DE QUANTIDADES
ITEM I – B
REVITALIZAÇÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO - PISO GRANITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item

Discriminação dos Serviços

Unid.

Quant.

P. Unit.

P. Unit.

P. Parcial

P. Parcial

P. Total

nº

de material e mão de obra com leis sociais

(Un)

Total

(M.O.)

(MAT.)

(M.O.)

(MAT.)

(R$)

un
un
mês
cj
un
mês
mês
un

1,00
6,00
4,00
10,00
1,00
4,00
4,00
15,00

10
11

Seguro obrigatório de vida e acidente pessoal em grupo (dos funcionários)
mês
Transporte
mês
Alimentação
mês
Total do item

4,00
4,00
4,00

2.0
1
2

PREPARAÇÃO DO LOCAL
Demolição de piso
Demolição de revestimentos

1.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SERVIÇOS GERAIS
Taxas e emolumentos
Máquinas e ferramentas
Aluguel de martelete
Equipamentos de proteção individual
Registro da obra no CREA-DF
Administração da obra
Limpeza permanente da obra
Aluguel de containers

m2
m2

336,00
30,00
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4
5
6

Remoção de portas
Demolição de alvenaria
Remoção de entulho

cj
m2
m3

19,00
160,00
46,00

pt
cj
pt
pt
pt
pt
cj
cj
pt
cj
cj
pt
cj
cj
unid.
unid.
unid.

214,00
3,00
20,00
21,00
13,00
39,00
2,00
6,00
36,00
6,00
1,00
40,00
9,00
1,00
7,00
4,00
7,00

m2
m2
m

6,00
243,00
1,00

Total do item

3.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18

INSTALAÇÕES
Elétrica
Quadros elétricos
Esgoto
Água fria
Ar condicionado Split
Pontos de telefone
Quadros de telefone
Caixas de passagem 30x30cm - telefone
Pontos de lógica
Caixas de passagem 15x15cm - lógica
Quadros de lógica
Pontos de energia estabilizada
Caixas de passagem 20x20cm - energia estabilizada
Quadros de energia estabilizada
Extintor de pó químico seco de 6kg tipo ABC
Extintor de CO2 de 6kg
Placa de sinalização de segurança contra incêndio e pânico
Total do item

4.0
1
2
3

ALVENARIAS
Parede de 1/2 vez tijolo furado
Parede em gesso Dry Wall c/ proteção acústica
Aperto de alvenaria
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Total do item
5.0
1
2
3
4
5

ESQUADRIAS
Requadração das esquadrias
Porta de madeira
Painel fixo em madeira Freijó 1,25x2,45m - Hall entrada
Porta de correr 2 folhas - 2,00x2,45m - reuniões
Conjunto porta / painel fixo em vidro temperado - Entrada

cj
cj
cj
cj
cj

19,00
19,00
1,00
1,00
1,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2

111,00
111,00
83,00
28,00
111,00
111,00

m2
m2
m
m2
m
m2
m2

336,00
336,00
390,00
336,00
16,00
336,00
336,00

Total do item
6.0
1
2
3
4
5
6

REVESTIMENTOS
Chapisco comum
Emboço argamassa
Revestimento cerâmico - banheiros
Revestimento cerâmico - copa e limpeza
Argamassa de assentamento
Rejunte para pastilha e cerâmica
Total do item

7.0
1
2
3
4
5
6
7

PAVIMENTAÇÃO
Contrapiso
Piso em granito Rain Forest
Rodapé em granito Rain Forest - 15cm
Tratamento das pedras de granito
Soleiras (15cm) - granito Rain Forest
Argamassa de assentamento ACIII
Rejuntamento de piso
Total do item

8.0

PINTURAS
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1
2
3

Tinta acrílica sobre reboco e gesso
Tinta PVA - teto
Selador sobre esquadrias de madeira

m2
m2
m2

785,00
348,00
35,00

cj
cj
cj
cj
pt
cj

46,00
14,00
6,00
28,00
5,00
120,00

un
un
cj
cj
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

6,00
6,00
6,00
2,00
7,00
2,00
7,00
7,00
6,00
7,00
7,00
7,00
1,00
1,00

Total do item

9.0
1
2
3
4
5
6

LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES
Luminária de embutir c/ lâmpada fluorescente 4x20w
Luminária de embutir c/ lâmpada fluorescente 2x16w
Luminária de embutir c/ lâmpada dicróica 50w
Luminária de embutir c/ foco direc. c/lâmpada dicróica 50w
Iluminação de emergência
Interruptor e tomadas
Total do item

10.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS
Bacia c/ caixa acoplada
Assento para bacia
Acessórios para bacia sanitária
Mictório de louça - wc masculino
Torneira de bancada - wc feminino/masculino e wc diretor
Ducha higiênica - wc
Cuba bancada - wc
Sifão para lavatório
Ralo sifonado com grelha cromada
Válvula para lavatório
Registro de gaveta
Acabamento para registro
Tanque de louça
Torneira para Tanque
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15
16
17
19
20

Válvula para tanque
Sifão para tanque
Cuba de aço inox com válvula americana - copa
Sifão para cuba de aço inox
Barras de apoio para deficiente físico

un
un
un
un
cj

7,00
1,00
1,00
1,00
2,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
cj

2,75
2,55
0,75
17,00
5,60
1,40
348,00
390,00
1,00

Total do item

11.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ELEMENTOS DECORATIVOS
Bancadas de granito – banheiros
Bancadas de granito – copa
Balcão de granito – copa
Divisórias em granito - wc feminino e masculino
Espelho colado no reboco 2,00x1,40 - wc feminino/masculino
Espelho colado no reboco 1,00x1,40 - wc diretoria
Forro de gesso acartonado
Tabica de gesso
Placa de identificação
Total do item

12.0 LIMPEZA DA OBRA
1 Limpeza geral da obra

cj

1,00

Total do item

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

( R$ )
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ANEXO – VI
PLANILHA DE QUANTIDADES
ITEM I – C
GARAGEM – SUBSOLO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item

Discriminação dos Serviços

Unid.

Quant.

P. Unit.

P. Unit.

P. Parcial

P. Parcial

P. Total

nº

de material e mão de obra com leis sociais

(Un)

Total

(M.O.)

(MAT.)

(M.O.)

(MAT.)

(R$)

1.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SERVIÇOS GERAIS
Taxas e emolumentos
Máquinas e ferramentas
Aluguel de martelete
Equipamentos de proteção individual
Registro da obra no CREA-DF
Administração da obra
Limpeza permanente da obra
Aluguel de containers

un
un
mês
cj
un
mês
mês
un

1,00
6,00
4,00
10,00
1,00
4,00
4,00
7,00

10
11

Seguro obrigatório de vida e acidente pessoal em grupo (dos funcionários)
mês
Transporte
mês
Alimentação
mês
Total do item

4,00
4,00
4,00

2.0
1
2
3
4
5
6

PREPARAÇÃO DO LOCAL
Demolição de piso
Demolição de revestimentos
Retirada de grelha metálica - piso
Retirada de divisórias
Demolição de cobogó
Remoção de entulho

m2
m2
m
m2
m2
m3

91,00
67,00
103,00
81,00
11,00
15,00
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Total do item

3.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

INSTALAÇÕES
Elétrica
Quadros elétricos
Esgoto
Água fria
Ar condicionado Split
Pontos de telefone /interfone
Quadros de telefone
Sensor de presença
Pontos de lógica
Caixas de passagem 15x15cm - lógica
Quadros de lógica
Circuito fechado para TV - tubulação
Tubulação de PVC - águas pluviais

pt
cj
pt
pt
pt
pt
cj
cj
pt
cj
cj
pt
m

72,00
1,00
15,00
11,00
1,00
6,00
1,00
3,00
2,00
2,00
1,00
5,00
103,00

m2
m2
m

122,00
1,45
43,00

m
m2
cj

45,00
4,00
5,00

Total do item

4.0
1
2
3

ALVENARIAS
Parede de 1/2 vez tijolo furado
Parede de tijolo de vidro
Aperto de alvenaria
Total do item

5.0
1
2
3

ESQUADRIAS
Requadração das esquadrias
Esquadrias veneziana em ferro
Esquadrias em alumínio
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4
5
6
7
8
9

Porta de madeira laminado Freijó
Box em vidro temperado 8mm
Conjunto porta /painel fixo em vidro temperado
Fechadura elétrica para VT
Mola fecha porta
Puxador para porta VT

cj
m2
m2
cj
cj
cj

5,00
4,20
12,00
2,00
2,00
2,00

m2
m2
m2
m2
m
m
m2
m2

67,00
67,00
50,00
17,00
14,00
6,00
67,00
67,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m

91,00
42,00
4,00
753,00
69,00
12,00
5,00
25,00
11,00

Total do item

6.0
1
2
3
4
5
6
7
8

REVESTIMENTOS
Chapisco comum
Emboço argamassa
Revestimento cerâmico linha Tecno White Portobello
Revestimento pastilha Atlas 5x5cm
Peitoril de granito Rain Forest
Batente em granito Rain Forest
Argamassa de assentamento
Rejunte para pastilha e cerâmica
Total do item

7.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PAVIMENTAÇÃO
Contrapiso
Elevação de piso do arquivo
Piso de concreto - compressor
Revitalização do piso de concreto garagem
Piso cerâmico
Piso em granito Rain Forest
Piso em granito Rain Forest flameado
Tabeira em granito Rain Forest 20cm
Rodapé em granito Rain Forest - 15cm
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rodapé em granito Rain Forest - 10cm
Rodapé cerâmico
Filete em granito Rain Forest - 5cm
Soleiras (15cm) - granito Rain Forest
Tratamento das pedras de granito
Argamassa de assentamento ACIII
Rejuntamento de piso
Grelha em aço inox 50x50cm
Placas em concreto - recomposição das grelhas

m
m
m
m
m2
m2
m2
cj
m

10,00
72,00
8,00
8,00
89,00
91,00
91,00
35,00
35,00

m2
m2
m2
m2
m
m2

965,00
840,00
37,00
63,00
160,00
23,00

cj
cj
vb

28,00
35,00
1,00

un

3,00

Total do item

8.0
1
2
3
4
5
6

PINTURAS
Tinta acrílica sobre reboco
Tinta PVA - teto
Tinta acrílica sobre cobogó
Tinta esmalte sobre esquadrias metálicas
Faixa em esmalte sintético - parede sinalização
Selador sobre esquadrias de madeira
Total do item

9.0
1
2
3

LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES
Luminária completa
Interruptor e tomadas
Revisão e limpeza das luminárias existentes
Total do item

10.0 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS
1 Bacia c/ caixa acoplada
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Assento para bacia
Acessórios para bacia sanitária
Lavatório com coluna
Torneira para lavatório
Ducha higiênica - wc
Cuba de aço inox com válvula americana - copa
Sifão para lavatório/cuba
Ralo sifonado com grelha cromada
Válvula para lavatório
Registro de gaveta/pressão
Acabamento para registro

un
cj
cj
un
un
un
un
un
un
un
un

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
4,00
2,00
4,00
5,00
5,00

m2
m2
m2
m2
m2
m

1,40
23,00
2,00
15,00
27,00
45,00

cj

1,00

Total do item

11.0
1
2
3
4
5
6

ELEMENTOS DECORATIVOS
Bancadas de granito Rain Forest
Forro removível quadriculado 10x10cm - alumínio
Espelho 4mm
Fechamento em gesso acartonado
Forro de gesso acartonado
Tabica de gesso
Total do item

12.0 LIMPEZA DA OBRA
1 Limpeza geral da obra
Total do item

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

( R$ )
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ANEXO – VII
PLANILHA MODELO DE COTAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

I–A

FACHADAS

R$

I–B

2º PAVIMENTO

R$

I–C

GARAGEM

R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$
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ANEXO VIII
DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE OBRAS
O Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XIV do artigo 92 do Estatuto da CAA/DF.
RESOLVE
DESIGNAR, a Comissão de Obras do Contrato nº _____/2013, referente à CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS FACHADAS, DO
2° PISO E DA GARAGEM NA SEDE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO
DISTRITO FEDERAL – CAADF, as funcionárias: Srª Lilian Rocha Martins – Chefe de Divisão de
Recursos Logísticos, Srª Ana Maria Batista Alves – Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças e
02 (dois) membros da Diretoria Colegiada: Drª Mariela Souza de Jesus – Diretora Tesoureira e
Dr. Carlos Rodrigues Soares - Diretor Suplente, que ficarão responsáveis por acompanhar a obra
que será realizada na sede da CAA/DF.
Brasília-DF, _____ de _____________ de 2013.
________________________________
Ricardo Alexandre Rodrigues Peres
Presidente

Declaro, para os devidos fins, que recebi cópia do Contrato a que se refere o presente termo.
________________________________
Ciente e de acordo
Comissão de Obras
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ANEXO IX
DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE OBRAS
O Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XIV do artigo 92 do Estatuto da CAA/DF

RESOLVE
DESIGNAR, a Gestora do Contrato nº _____/2013, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS FACHADAS, DO 2° PISO E
DA GARAGEM NA SEDE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO
FEDERAL – CAADF, a funcionária Lilian Rocha Martins – Chefe de Divisão de Recursos
Logísticos, co que ficará responsável por:
1. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e
encaminhar a solicitação de prorrogação, quando necessário;
2. Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será
cumprida integral ou parceladamente;
3. Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
4. Atestar as notas fiscais e encaminhar ao Setor competente para pagamento;
5. Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de
penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
6. Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua
responsabilidade;
7. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;
8. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar
à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em
relação a terceiros;
9. Encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma
físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
10. Observar, cumprir, executar fielmente todas as obrigações contratuais;
Notificar o (a) contratado (a) de qualquer descumprimento contratual para que, em tempo hábil,
possa sanar a irregularidade;
12. Assinar conjuntamente com o Presidente o Termo de Recebimento Definitivo.
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Brasília-DF, _____ de _____________ de 2013.
____________________________
Ricardo Alexandre Peres Rodrigues
Presidente
Declaro, para os devidos fins, que recebi cópia do Contrato a que se refere o presente termo.
________________________________
Ciente e de acordo
Gestor (a)
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