27/09/2021 15:23

SEI/GDF - 70688153 - Projeto Básico

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa com mão de obra Específica p/
Reparo das Quadras Poliesportivas no CASEB.
Projeto Básico - SEL/SUAG/EPC-OS81-21

PROJETO BÁSICO

PROCESSO SEI-GDF Nº: 00220-00002488/2021-85
Previamente à elaboração do presente Projeto Básico foi elaborado o estudo preliminar em observância ao art. 21, inciso III
e art. 22 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, recepcionado pelo Decreto nº 38.934, de 15 de março de
2018, e que faz parte da instrução do processo.
1.

DO OBJETO

1.1.
O presente Projeto básico tem por objeto a contratação de empresa visando a recuperação de quatro
quadras poliesportivas, localizada no Centro de Ensino Fundamental – CASEB
2.

DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO

2.1.
o esporte

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL/DF tem como missão garantir e promover

2.2.
O esporte é constitucionalmente reconhecido como fenômeno sociocultural. O artigo nº 217 da Constituição
Federal atribui ao Estado, por meio das políticas públicas, o fomento de práticas desportivas formais e não formais, como
direito de cada um, além do incentivo ao lazer como forma de promoção social, via ação desse Poder Público:
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em
casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do
processo, para proferir decisão final.
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

2.3.
Além disso, os deveres institucionais e finalísticos desta Pasta são estabelecidos pela Lei Orgânica do Distrito
Federal, in verbis:
CAPTULO IV DA EDUCAÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO
Seção III Do Desporto.
Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas formais e não formais como
incentivo a educação promoção social integração sócio cultural e preservação da saúde física e
mental do cidadão.
Parágrafo único as unidades e centros esportivos pertencentes ao Poder Público do Distrito Federal
estarão voltados para a população com atendimento especial a criança adolescente idosos e
portadores de deficiência
Art. 255. As ações do Poder Público darão prioridade: ao desporto educacional e em casos
específicos ao desporto de alto rendimento respeitado o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não profissional. Ao lazer popular como forma de promoção social promoção e
estimulo a prática da educação física.
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2.4.
Por seu turno, o Decreto Distrital nº 34.195/13 – que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Esporte e
Lazer do Distrito Federal – dispõe, dentre outras, as seguintes competências:
I - elaborar, coordenar e executar as políticas públicas do esporte e lazer do Distrito Federal;
II - desenvolver programas e projetos voltados à prática do esporte e lazer do Distrito Federal;
III - incentivar, estimular, patrocinar, apoiar ou realizar diretamente projetos esportivos e
recreativos pertinentes aos programas da Secretaria e que sejam de interesse público;
IV - cumprir e fazer cumprir a legislação esportiva;

2.5.
Ademais, o Decreto 34.561/2013, que dispõe sobre a utilização dos espaços e instalações esportivas do
Distrito Federal, prevê em seu art. 3°, inciso II, que compete à Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal a
administração dos espaços e instalações esportivas do Distrito Federal, com exceção do Estádio Nacional Mané Garrincha:
Art. 3º Compete:
I - à Secretaria Extraordinária da Copa 2014 a administração do Estádio Nacional de Brasília Mané
Garrincha e dos estacionamentos que integram o complexo esportivo.
II - à Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal a administração dos espaços e instalações
esportivas do Distrito Federal, com exceção das unidades indicadas no inciso anterior.

2.6.
Diante desse cenário normativo, a prática desportiva vem ganhando diversas formas, modalidades e,
principalmente, ampliando as suas finalidades. São perceptíveis os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso
se deve aos diversos benefícios que estão vinculados a sua prática, pois, além do desenvolvimento físico e técnico, conta
com a responsabilidade de formar cidadãos.
2.7.
Especialmente no atual período de pandemia do novo coronavírus e a grave situação de emergência em
saúde pública que se instalou em todo o país, o esporte vem se mostrando como forma eficaz de fortalecimento do sistema
imunológico e, consequentemente, prevenção da covid-19, o que reforça a necessidade de investimentos nesse campo.
2.8.
Em março de 2020 escolas de todo o Distrito Federal tiveram suas aulas presenciais suspensas, após este
momento, os Decretos foram sendo renovados, contudo em junho de 2021 aproximando-se a vacinação de toda a
população o retorno das atividades presenciais torna-se cada vez eminente. Tão logo, há a preocupação em se entregar
escolas em melhor estado do que se encontravam antes do período recesso.
2.9.
As manifestações patológicas que estão cada vez mais presentes no mundo da construção civil e
principalmente após a entrega da obra e/ou serviço. O controle na execução é imprescindível para garantir o bom
funcionamento bem como garantir que o serviço foi executado dentro das normas técnicas evitando então possíveis
trincas, fissuras, presença de umidade inadequada dentre outras ações indesejáveis.
2.10.
O CASEB que está localizada no endereço A27/28 – Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70390-090, é o primeiro Centro
de Ensino do Distrito Federal. Foi inaugurada em 16 de maio de 1960, a edificação em tela é de grande importância para o
Distrito Federal
2.11.
Assim, foi realizada uma vistoria no local e, como diagnostico foi definido que o piso da quadra apresenta
trincas e fissuras, o piso de acesso entre as quadras está desgastado as juntas de dilatação do piso está em elevado nível de
deterioração além de apresentar pontos os quais possuem vegetação. O alambrado existente apresenta ausência da tela
metálica em diversos pontos, e ainda, a estrutura metálica de sustentação apresenta corrosão. Foi constatado que os
equipamentos esportivos não estão em perfeitas condições de uso, e por fim o abrigo existente falta algumas telhas para a
cobertura, os bancos estão completamente degradados, a estrutura em madeira aparentemente encontra-se em bom
estado.
2.12.
Atualmente a escola possui quatro quadras poliesportivas para prática de atividades físicas. A reforma é de
extrema importância para a escola, tendo em vista que o atual estado de conservação atual dos equipamentos oferece
riscos à integridade física dos usuários conforme demonstrado nos relatórios preditos.
2.13.
A presente contratação visa recuperar as quatro quadras poliesportiva afim de que com o retorno das aulas
presenciais os alunos possam desfrutar do espaço revitalizado. Assim, a fim possibilitar à SELDF cumprir
suasresponsabilidadesestatutárias,comadifusãoeincentivoàpráticadodesportoemtodososníveis.
2.14.
Deste modo, justifica-se o presente objeto como forma de concretizar a missão institucional e social deste
Órgão, uma vez que a presente contratação visa recuperar um espaço esportivo com potencial para receber alunos e a
comunidade local para práticas esportivas.
2.15.
Assim, a fim possibilitar à SELDF cumprir suas responsabilidades estatutárias, com a difusão e incentivo à
prática do desporto em todos os níveis, bem como promover e permitir a realização de competições acadêmicas.
3.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1.
Os serviços preliminares que deverão ser executados são serviços de demolição, reconstrução de piso,
recuperação de piso existente, polimento de piso, pintura, a recuperação do alambrado e instalação de equipamentos
esportivos.
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Os projetos executivos para a realização dos serviços preditos se encontram no anexo IV deste projeto

3.3.
O documento referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para a elaboração dos projetos em
questão se encontra no anexo IX do presente projeto básico.
4.

DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1.
Com o objetivo de atender à solicitação de revitalização de espaços esportivos existentes, e ainda, utilizando
como política pública a diretriz de fomentar o esporte, a solução deverá contemplar:
4.1.1.
A demolição e construção do piso das duas quadras informadas em projeto que não estão passivas de
recuperação;
4.1.2.

Demolição de quatro abrigos existentes;

4.1.3.

Recuperação de trincas e fissuras do piso de duas quadras conforme informado em projeto;

4.1.4.
existente;

Substituição de toda a tela do alambrado existente; Recuperação e fixação da estrutura de alambrado

4.1.5.

Polimento e pintura do piso das quatro quadras poliesportivas;

4.2.

Assim, depreende-se que a pretensa obra será executada da seguinte forma:

4.2.1.
Primeiro será necessária a demolição do piso das duas quadras informadas em projeto, sendo necessária a
demolição e remoção dos abrigos existentes;
4.2.2.
autorizado;

Após necessária a remoção de todo o material demolido e seu encaminhamento para aterro sanitário

4.2.3.
Em seguida deverá ser realizada a limpeza do espaço para posterior construção de novo piso das duas
quadras poliesportivas previamente demolidas, as quadras deverão ser executadas conforme Projeto Arquitetura 01 e 02
Anexo IV deste projeto básico.
4.2.4.
Continuadamente deverá ser retirada toda a tela do alambrado existente, a estrutura do alambrado deverá
ser fixada em toda a sua extensão a estrutura de tubo de todo alambrado deverá ser recuperada, de forma a retirar pontos
de corrosão existentes através de lixamento, posteriormente deverá ser feita a selagem do material através de aplicação de
material anticorrosivo para só então, proceder com a pintura. A tela do alambrado deverá ser aplicada após a recuperação
da estrutura existente.
4.2.1.
Concomitantemente deverá ser executado o piso das quadras demolidas, devendo estar em conformidade
com as normas técnicas e diretrizes pré estabelecidas no memorial descritivo. A vista disso deve-se aplicar o lastro de
material granular, (pedra britada n1 e pedra britada n2) os quais possuem a finalidade de ser aplicado em pisos ou lajes
sobre solo, com espessura de 10 cm;
4.2.2.
Após deverá ser aplicada a lona plástica para execução de pavimentos de concreto, e em seguida deverá ser
feita a armação para execução de radier, com uso de tela Q-92, graute FGK=15 MPA, conforme especificado em Memorial
Descritivo.
4.2.3.
A concretagem de radier deverá ser executada após a armação e colocação de formas, com concreto usinado
bombeável fck 30MPA, para espessura de 10 cm. Deverá ser procedido por meio de Lançamento, adensamento e
acabamento.
4.2.4.
Após o tempo de cura, proceder com acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência,
seguir com execução de juntas de contração para pavimento em concreto, finalizando com a pintura em tinta acrílica, com
aplicação manual, 3 demãos incluindo fundo preparador. Após secagem proceder com pintura em demarcação de quadra
conforme especificação de projeto SEI.
4.2.5.
A tela de alambrado deverá ser aplicada e fixada para sua posterior preparação com material anticorrosivo e
pintura conforme especificado em projeto.
4.2.6.

As calçadas de acesso entre quadras deverão ser recuperadas e pintadas conforme projeto SEI .

4.2.7.
Deverão ser adquiridos os equipamentos esportivos os quais são, dois pares de tabelas de basquete em
compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro de metal e rede 9 sem suporte de fixação;
4.2.8.
Dois conjuntos para futsal com traves oficiais de 3,00x2,00 m em tubo de aço galvanizado 3’’ com requadro
em tubo de 1’’, pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietilleno fio 4mm e dois conjuntos para quadra
de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3’’, H= 255cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm,
malha 10x10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro.
4.3.

Destarte, estima-se o prazo de 90(noventa) dias úteis para a execução da pretensa obra.
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4.4.
Todas as etapas estão minuciosamente descritas e detalhadas no Memorial Descritivo, Anexo VIII, do
presente projeto básico.
5.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1.
A pretensa tomada de preços observará o disposto na Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
5.2.

Ademais, o presente projeto básico foi elaborado com fundamento nos seguintes normativos:

5.2.1.

Lei nº 8.078/1990, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor;

5.2.2.
Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei
Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e nº 9.841, de 5 de
outubro de 1999;
5.2.3.
Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais de que trata a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as Leis Complementares nº 127, de 14 de agosto de 2007, e nº 128, de
19 de dezembro de 2008, e dá outras providências;
5.2.4.
Lei Distrital nº 4.770/2012, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens
e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal;
5.2.5.
Lei Distrital nº 5.525/2015, que estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que
seja a modalidade de licitação, o valor a ser pago não seja superior à média de preços do mercado, no âmbito do Distrito
Federal, e dá outras providências;
5.2.6.
Decreto Distrital nº 23.287/2002, que aprova modelo de Termos-Padrão e serem utilizados no âmbito do
Distrito Federal e dá outras providências;
5.2.7.
Decreto Distrital nº 26.851/2006, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei
nº. 8.666/1993;
5.2.8.
Decreto Distrital nº 32.598/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio
e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências;
5.2.9.
Decreto Distrital nº 32.767/2011, que dispõe sobre a regulamentação para a movimentação dos recursos
financeiros alocados à “Conta Única” do Tesouro do Distrito Federal, e dá outras providências.
5.2.10.
Decreto Distrital nº 35.592/2014, que regulamenta o tratamento preferencial e simplificado nas contratações
públicas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais previsto na Lei 4.611/2011,
estabelece regras para a elaboração do Plano Anual de Contratações Públicas para ampliação da participação das
denominadas entidades preferenciais, e dá outras providências;
5.2.11.
Decreto Distrital nº 36.520/2015, que estabelece diretrizes e normas gerais de licitações, contratos e outros
ajustes para a Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências;
5.2.12.
Decreto Distrital nº 37.121/2016, que dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no
âmbito do Distrito Federal;
5.2.13.
Decreto Distrital nº 38.934/2018, que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal, da Instrução Normativa nº 5/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão;
5.2.14.
Instrução Normativa nº 05/2017 – MP/SLTI, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional.
5.2.15.
Decreto Distrital nº 39.453/2018, que regulamenta a Lei distrital nº 5.525, de 26 de agosto de 2015, que
estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que seja a modalidade de licitação, o valor a ser
pago não seja superior à média de preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal;
5.2.16.
Portaria nº 356/2019, CGDF que estabelece os procedimentos de verificação previstos no art. 5º do Decreto
nº 39.860, de 30 de maio de 2019;
5.2.17.
Decreto Distrital nº 41.497, de 18 de novembro de 2020, que exclui a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
do Distrito Federal da Central de Compras, obras e serviços de que trata o art. 2º da Lei nº 2.340, de 12 de abri de 1999,
alterada pela Lei nº 2.568 de 20 de julho de 2000.
5.2.18.
Portaria SEL nº 210/2020, que delega competências para o Subsecretário de Administração Geral atuar no
âmbito dos procedimentos licitatórios.
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5.2.19.
licitatórios.

Portaria SEL 187/2020, que designa Pregoeiro e Equipe de Apoio para atuarem nos procedimentos

6.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1.
O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL, para execução da obra/serviços e
atender todas as exigências do Edital.
6.2.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências contidas neste Termo
de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis,
comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no Art. 48, Incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.
7.

DA DOCUMENTAÇÃO

7.1.

Qualificação Técnica:

7.1.1.

Acervo técnico dos responsáveis técnicos:

7.1.1.1.

Em concomitância com o Acórdão 1636/2007 do Tribunal de Contas da União, o qual elucida:
"As exigências quanto à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional devem se limitar às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação e, no caso destas,
restringirem-se a aspectos de qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações do futuro contrato"

7.1.1.2.
Será necessária apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da região
onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) , expedida(s) por estes Conselhos, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços em prédio público,
comercial ou industrial, com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, com as seguintes
características:

Características da obra
ESTRUTURA em alambrado

7.1.2.

Acervo técnico da empresa:

7.1.2.1.
Comprovação de que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, serviços compatíveis com o objeto
desta licitação, através de certidão (ões) e atestado(s). Os atestados para capacidade operacional da empresa deverão ser
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT(s), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou já tenha
figurado como responsável técnico da empresa, desde que conste na documentação comprobatória do acervo profissional
o nome da pessoa jurídica do licitante como a empresa contratada para a execução da obra ou serviços, a teor do art. 64, §
3º da Resolução nº 1.025/09 – CONFEA, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devendo
apresentar as seguintes características:

Características da obra

Unidade

Quantitativo por
quadra

Quantitativo
total

Quantidade a ser
exigida

% do
total

ESTRUTURA em
alambrado

m2

60,48

241,92

120,96

50%

7.1.2.2.
A licitante poderá apresentar tantos atestados quantos julgar necessários para comprovar o quantitativo
mínimo exigido para a qualificação técnico-operacional, desde que a prestação dos serviços tenha ocorrido de forma
concomitante.
7.1.2.3.
Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo
inferior.
7.1.2.4.
É importante citar que o limite para as exigências de comprovação de capacidade técnico operacional
estabelecido por esta Secretaria é de 50%, conforme se demonstra no quadro acima não ultrapassando o recomendado
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pelo egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), estando de acordo com o Acórdão nº 2215/2008 – Plenário (item 9.5.3),
cujo percentual estipulado é não superior a 50% (cinquenta por cento).
7.1.2.5.
Prova de inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto, em plena validade.
7.1.2.6.
No caso da vencedora do certame possuir Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA de outra Região,
este deverá estar devidamente visitado pelo CREA do Distrito Federal no ato da assinatura do contrato.
7.1.2.7.

Declaração de responsabilidade técnica e indicação de equipe técnica (anexo I deste Projeto Básico).

INa forma da lei 8.666/93 o(s) profissional(is) que contribuiu(ram) para a classificação da Empresa e que
conste(em) na capacitação técnica da empresa, deverão OBRIGATORIAMENTE fazer parte da equipe técnica indicada.
II -

O(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) deverá(ao) fazer parte do quadro da empresa

III O(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) deverá(ao) fazer parte do quadro da empresa (funcionários,
contratados nos termos da legislação civil ou sócios), comprovada essa condição por meio de cópia autenticada da CTPS –
Carteira de Trabalho e Previdência Social para o empregado, contrato de prestação de serviços e do Contrato Social da
Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA para o sócio ou proprietário, podendo ser demonstrado apenas pela
licitante vencedora no momento da contratação
IV É vedada a indicação de um mesmo engenheiro Civil como responsável técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas
7.1.2.8.
Declaração de vistoria (anexo II deste projeto Básico ) ou Declaração que a licitante possui pleno
conhecimento das condições do local da obra, assumindo todas as responsabilidades, assinado por profissional de
Engenharia Civil que conste da Declaração de Responsabilidade Técnica (Anexo III deste Projeto Básico).
8.

DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

8.1.
Os serviços aqui descritos, deverão ser executados em até 90 (noventa) dias, contados a partir da expedição
da Ordem de Serviço emitida pelo executor do contrato.
8.1.1.
O cronograma de execução deverá estar de acordo com o Cronograma Anexo VII deste projeto básico, assim
depreende-se que o prazo total para a entrega da recuperação das quatro quadras, será de 90 (noventa) dias.
8.2.
Deverá ser lavrado Termo de Recebimento Provisório, em atenção ao disposto no Art. 73 da Lei nº
8.666/1993, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da comunicação
escrita da Contratada, sendo que, neste momento, a obra deverá estar, obrigatoriamente, concluída e em condições de ser
entregue para ocupação da SEDF.
8.3.
A entrega final da obra deverá ocorrer quando do recebimento provisório, devendo fazer parte do Termo de
Recebimento Provisório, relatório fotográfico demonstrando a sua entrega final e, por conseguinte a conclusão do objeto
contratual.
8.4.
O Recebimento Definitivo da obra será feito no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados nos autos,
observando o disposto no Art. 73 da Lei nº 8.666/1993.
9.

LICENÇA AMBIENTAL -

9.1.
Considerando o estabelecido na Resolução nº 237/1997 do CONAMA em seu Anexo I, que relaciona as
atividades ou empreendimentos sujeitos a licença ambiental, verificamos que o tipo de obra objeto dos autos não consta
do referido anexo. Não sendo necessário o seu licenciamento.
10.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.
Executar os serviços nos termos descriminados no presente Projeto Básico, dentro das especificações e
prazos aqui estabelecidos.
10.2.
Comunicar imediatamente ao executor do contrato, bem como à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respectiva proposta de preços, como também, outras
informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pela Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do Distrito Federal.
10.3.
Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento empreendido pela CONTRATANTE.
10.4.
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato
convocatório e em compatibilidade com as obrigações assumidas.
10.5.
Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando justificativas que serão objeto de apreciação pela
CONTRATANTE.
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Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato.

10.7.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as
partes.
10.8.
Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas
ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Projeto Básico, tais como impostos, taxas, contribuições
fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à
CONTRATANTE.
10.9.
Cumprir, em parceria com o fabricante de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, e sem
ônus para a Administração, o estabelecido quanto a política da logística reversa, em conformidade com a Lei nº
5.418/2014, da Política Distrital de Resíduos Sólidos.
10.10.
Garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto contratado em que for constatado defeito ou má qualidade na execução da obra.
10.11.
Respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143,
de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório
contra mulher.
10.12.
Assegurar que os serviços entregues atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos exigidos e ainda,
que estão em conformidade com a legislação relacionada ao assunto.
10.13.
Não alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver condo
nas normas pertinentes ao objeto.
10.14.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização de trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
10.15.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos Incisos do § 1º, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.
Nomear Comissão, Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão incumbidos às
atribuições contidas nas normas de execução orçamentária e financeiras vigentes, e Lei de Licitações nº 8.666/1993.
11.2.
Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA, conforme cronograma de desembolso, de
acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o
atesto e aprovação dos serviços.
11.3.
Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, às suas instalações para
entrega dos materiais deste Termo.
11.4.
Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega dos serviços de
acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital, Contrato e Nota de Empenho.
11.5.
Realizar rigorosa conferência das características dos produtos entregues, somente atestando os documentos
das despesas quando comprovada a entrega fiel e correta dos serviços.
11.6.
Juntar cópia do instrumento contratual dos equipamentos que estiverem dentro do período de garantia, nos
casos em que se aplicam.
11.7.
Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados.
11.8.

Aplicar as penalidades cabíveis previstas no respectivo Edital garantida prévia defesa.

11.9.
Solicitar por escrito durante o período de execução do objeto a substituição dos materiais que apresentarem
defeito ou não estiverem de acordo com a proposta.
11.10.
Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados na forma prevista na Lei de
Licitações nº 8.666/1993 e suas alterações.
11.11.
Fazer vistoria criteriosa no ato da entrega, com laudo de recebimento para que seja constatado se o material
está de acordo com o que foi contratado bem como as condições físicas da obra entregue identificando possíveis danos.
11.12.

Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme estipulado neste instrumento.

11.13.

Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA.
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11.14.
Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato em especial aplicação de sanções
alterações e repactuações do contrato.
11.15.

Indicar as áreas onde serão realizados os serviços objeto deste Projeto Básico.

12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
Contratada às sanções previstas neste Projeto Básico, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93,
facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
12.2.
A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica sujeita
às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, 27.069/2006 e
35.831/2014, a seguir relacionadas:
I - advertência;
II - multa; e
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a
Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.
a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a
5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.3.
As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
12.4.

Da Advertência

12.4.1.
A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer
obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas desta SEL/DF:
I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e
II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

12.5.

Da Multa

12.5.1.
A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta SEL/DF, por
atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/
nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
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12.5.2.
A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93
e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do art. 86 da Lei nº 8.666/93,
observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

12.5.3.
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
12.5.4.
O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no
primeiro dia útil seguinte.
12.5.5.

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

12.5.6.
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, consoante o previsto do subitem 12.2 e observado o princípio da proporcionalidade.
12.5.7.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que
será penalizado na forma do inciso II do subitem 12.4.1.
12.5.8.
A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 12.5.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.
12.6.

Da Suspensão

12.6.1.
A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar
com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta SEL/DF, se aplicada em decorrência de licitação na
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do
Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966/2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, de acordo com os prazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada
permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original
ou cópia autenticada, de forma definitiva;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

12.6.2.

A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

12.6.3.
O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali
previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
12.7.

Da Declaração de Inidoneidade

12.7.1.
A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de
origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.
12.7.2.
A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será
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concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido
o prazo da sanção.
12.7.3.
A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus
efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e
à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.8.

Das Demais Penalidades

12.8.1.
As sanções previstas nos subitens 12.4 e 12.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais
que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.

12.9.

Do Direito de Defesa

12.9.1.
É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
12.9.2.
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.
12.9.3.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
12.9.4.
Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal,
devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.

12.9.5.
Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos subitens 12.2 e 12.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.10.

Do Assentamento em Registros

12.10.1.

Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

12.10.2.

As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

12.11.

Da Sujeição a Perdas e Danos

12.11.1.
Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas
alterações, previstas neste Projeto Básico, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos
causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
12.12.

Disposição Complementar

12.12.1.

Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

13.

DO VALOR TOTAL ESTIMADO

13.1.

De acordo com o Decreto nº 7983 de 08 de Abril de 2013, art. 3º:
“O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de
infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no
projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
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Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser
considerados como de construção civil”

13.2.
Os preços referenciais foram definidos através de busca no relatório SINAPI utilizando o mês 06/2021 como
mês de referência, e o Distrito Federal como base para a elaboração do orçamento, conforme Planilha Orçamentária,
cotações e composições, Anexo VI deste projeto básico básico.
13.3.
É importante destacar a justificativa e definição dos indicativos de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas),
conforme Anexo V deste projeto básico. Cabe frisar que a pretensa obra se enquadra como edificação. Tal conceito é de
extrema relevância, uma vez que a categoria de obra interfere direto no nível dos riscos, impostos e demais itens os quais
compõem o BDI.
13.4.

O BDI é composto de:

13.4.1.

Administração Central;

13.4.2.

Seguro e Garantia;

13.4.3.

Risco;

13.4.4.

Despesas Financeiras;

13.4.5.

Lucro;

13.4.6.

PIS e COFINS (invariável - 3,65%)

13.4.7.

ISS- variável conforme município;

13.4.8.

Previdência.

13.5.
fórmula:

À vista disso, através da escolha dos valores correspondentes aos itens preditos, é aplicada a seguinte

13.6.

Destarte, após a realização de todos os cálculos necessários foram definidos os seguintes parâmetros:

13.6.1.

Mão de obra -

13.6.1.1.

Sem Desoneração – 29,79%

13.6.1.2.

Com Desoneração – 23,54%

13.7.

Cabe destacar que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL define o preço em dois parâmetros:

13.7.1.
Não desonerado: Quando os custos de mão de obra possuem encargos sociais referentes à contribuição de
20% de INSS sobre a folha de pagamento;
13.7.2.
Desonerado: Quando os custos de mão de obra não possuem encargos sociais referentes à contribuição de
20% de INSS sobre a folha de pagamento.
13.8.
Desse modo, em atenção às informações preditas, e ainda, em concomitância com as planilhas elaboradas
para cada região observa-se o valor unitário, de acordo com as bases de dados utilizadas, respeitando os termos do Decreto
nº 7983:
13.8.1.
R$ 454.348,48 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito
centavos)– Desonerado;
13.8.2.
R$ 446.945,37 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete
centavos) – Não desonerado;
13.9.
Desta forma, tendo em vista em diversas determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal –TCDF,
onde aquela Corte determina que para a contratação de obras deverão ser elaborados orçamentos nas nas duas condições
de recolhimento de tributos previdenciários e adote como referência o que obtiver o menor valor global, consta Não
desonerado - R$ 446.945,37 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete
centavos) e Desonerado -R$ 454.348,48 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e
quarenta e oito centavos), sendo sugerido para fins de licitação a utilização da Planilha Orçamentária “Não Desonerada”
,por apresentar menor valor.
13.10.
Assim, o valor total estimado para a recuperação de 4 (quatro) quadras será de R$ 446.945,37 (quatrocentos
e quarenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
14.

DO LOCAL DE EXECUÇÃO
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14.1.

Localizada no Centro de Ensino Fundamental – CASEB, A 27 28 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-090.

15.

DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1.
Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em suas cláusulas
todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Projeto Básico e
da proposta de preços da licitante vencedora.
15.2.
assinatura.

A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de sua

15.3.
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal,
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
15.4.
Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração Pública a parcela devida será
atualizada monetariamente desde o vencimento da obrigação até à data do efetivo pagamento de acordo com a variação
“pro rata tempore” do IPCA nos termos do Art. 3º do Decreto nº 37121/2016.
16.

DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1.
A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados após a assinatura do
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do instrumento contratual, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56, da Lei n° 8.666/1993.
17.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17.1.
O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do contrato consistem na veriﬁcação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato,
devendo ser exercido por comissão designada, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93 e dos Decretos n° 32.598/2010
e n° 32.753/2011.
17.2.
Os executores do contrato deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.
17.3.
O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando veriﬁcar um viés contínuo de desconformidade da
prestação do serviço à qualidade exigida.
17.4.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos serviços prestados.
17.5.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.6.
Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Projeto
Básico, a Contratante reservar- se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa ﬁscalização sobre a prestação de serviços.
17.7.
A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal designará 02 (dois) executores, sendo um titular
e um suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal, vigentes
17.8.

Assegura-se à CONTRATADA o direito à ampla defesa.

18.

DA VISTORIA

18.1.
A Contratada poderá fazer um reconhecimento no local, a fim de tomar conhecimento sobre a extensão dos
serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da execução, bem como se cientificarem de
todos os detalhes necessários à perfeita execução do objeto, em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas
do Distrito Federal (Decisões nº 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).
18.2.
A proponente deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, declaração de Vistoria
realizada (Anexo II) ou declaração de que se abstém da visita técnica (Anexo III) e que conhece todos os detalhes técnicos
em relação ao local de execução do objeto.
19.

DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1.
A participação de consórcios não será admitida, uma vez que os materiais a serem adquiridos são
amplamente comercializados por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80412471&infra_sist…
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por frustrar o próprio caráter competitivo da disputa pelo menor preço.
19.2.
Pelo mesmo fato não há motivos para se admitir a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos
contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do
objeto.
19.3.
Registre-se que o benefício da subcontratação deve ser afastado sob uma das seguintes justificativas
dispostas no da Lei Distrital nº 4.611/2011:
II - Quando for inviável sob o aspecto técnico;
III - Quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado de forma
devidamente justificada;

19.4.
Urge ressaltar que a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um respectivo
contrato o que não garantiria maior celeridade e eficiência s várias etapas procedimentais relavas licitação a formalização e
acompanhamento da execução do serviço ao controle dos atos processuais com reflexos na economia processual e
financeira E ainda não atenderia ao princípio da eficiência no sendo de preservar a elevada necessidade de manter a
qualidade e nível da execução e acompanhamento dos serviços.
Lui Rigolin ressalta que:
“...a subcontratação deve revelar-se em princípio e antes de sua materialização desejavelmente
para a Administração CONTRATANTE e o particular contratado ou no mínimo indiferente para a
Administração com relação contratação mesma, ou seja, não pior para o Poder Público que
aquela contratação originária”.

19.5.
Em suma conforme entendimento do Tribunal de Contas da União TCU uma vez admitida a subcontratação
esta somente pode alcançar parte do objeto contratado. Inclusive recentemente esse Tribunal proferiu julgamento no
sendo de que a subcontratação integral do objeto pactuado desnatura o certame licitatório e justifica a apenação do agente
que a autorizou.
19.6.
Deste modo entende-se que não há formas de divisão do objeto que não seja subcontratar uma outra
empresa para atuar no mesmo local e com mesmo objeto o que contraria veemente os julgados do TCU.
19.7.
Por todo exposto fica afastada a possibilidade de subcontratação compulsória em harmonia com as Decisões
nº 2236/2016, 743/2016 e 2943/2010; e / TCU: Acordão nº 2736/2013 – Plenário.
20.

DA SUSTENTABILIDADE

20.1.
A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei
Distrital nº 4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o Art. 3º, da Lei nº 8.666/1993,
no qual estabelece a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração
Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados
os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
21.

DO FORO

21.1.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Termo de Referência será o da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília – DF.
22.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1.
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
22.2.
Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida reclamação ou solicitação de alteração dos
preços constantes da proposta da CONTRATADA.
22.3.
Caso ocorra pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, provocado pelo fornecedor, devidamente
fundamentado, este será obrigado a atender as Autorizações e empenhos expedidos, sob pena de inadimplemento
contratual.
22.4.
Este Projeto Básico teve como referência o Edital da Tomada de Preços nº 01/2020 elaborados pela
Subsecretaria e Infraestrutura e Apoio Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF;
22.5.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção
coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º
34.031/2012).
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DOS ANEXOS
São partes integrantes deste Termo de Referência, os seguintes anexos:
ANEXO I – Modelo de declaração de responsabilidade técnica e indicação da equipe técnica
ANEXO II – Modelo de declaração de vistoria
ANEXO III - Modelo de declaração de abstenção de vistoria
ANEXO IV - Projeto arquitetônico
ANEXO V - Justificativa de composição do BDI
ANEXO VI - Planilhas Orçamentárias e composições
ANEXO VII - Cronograma Físico Financeiro
ANEXO VIII - Memorial Descritivo
ANEXO IX - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Equipe de Planejamento da Contratação

Ana Gabriela de Oliveira Barreto
Engenheira Civil CREA 26.715/D-DF
Membro
João de Deus da Costa Filho
Engenheiro Civil - CREA 13.102/D-DF
Membro
(Férias conforme IDs 67671801 e 67419621 processo 00220-00002459/2021-13)
Victória Vaz da Costa Xavier
Membro
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, APROVO o presente Projeto
Básico e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca
e/ou modelo do objeto em tela.
Clemilton Oliveira Rodrigues Junior
Subsecretário de Administração Geral

ANEXO I
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MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
À Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal
Referência: Tomada de Preço- Edital nº 08/2021
Em conformidade com o estabelecido no Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as
obras/serviços objeto desta Licitação.
Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados
pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

Nome do profissional

Especialidade

CRA/CAU

Data de registro

Assinatura

Brasília, DF, ____ de ____________ de ______.
_______________________________________
Representante da Empresa
(carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Certiﬁco sob as penas da lei que a empresa_______________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica,
CNPJ/MF
sob
o
número _______________________,
com sede
na_________________
_____________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Senhor(a)_______________________________,
infra-assinado,
portador
da
carteira
de
identidade
número_______________, expedida pela____________e do cadastro de Pessoa Física, CPF/MF, sob o
número_____________________ visitou o local em que será implantado módulo esportivo composto por __________,
localizado no endereço _______________________________________, estando plenamente consciente da infraestrutura
que tem a disposição e das condições para a prestação dos serviços.
Brasília, DF, ____ de ____________ de ______.
_______________________________________
Representante da Empresa

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

Declaro

que,
em
___/___/2021,
a
empresa
____________________________________________________________________________,
CNPJ
nº______________________, sediada no______________________________________________________ está ciente
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que não poderá alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços referentes ao objeto do
Pregão Presencial nº __/2020, por ter optado por não realizar vistoria local.

Brasília, DF, ____ de ____________ de ______.
_______________________________________
Representante da Empresa

ANEXO IV
PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo 01 (66322203), Projeto Executivo 02 (66322290)

ANEXO V
JUSTIFICATIVA DE COMPOSIÇÃO BDI
Justificativa da composição do BDI Utilizado (67595066)

ANEXO VI
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E COMPOSIÇÕES

Planilha Orçamentária Desonerada e Não Desonerada (67598218)
Planilha Composição (67600511)

ANEXO VII
CRONOGRAMA FÍSCIO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro Não Desonerado (67598878)
Cronograma Físico-Financeiro Desonerado _REV 01 (67599190)
ANEXO VII
MEMORIAL DESCRITIVO
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Memorial Descritivo SEL/GAB/ASOINFRA (67601984)
ANEXO IX
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (67594732)

Documento assinado eletronicamente por VICTÓRIA VAZ DA COSTA XAVIER - Matr.0279434-9,
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação, em 24/09/2021, às 14:10, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANA GABRIELA DE OLIVEIRA BARRETO Matr.0277611-1, Membro da Equipe de Planejamento da Contratação, em 24/09/2021, às
14:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR Matr.0277624-3, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 24/09/2021, às 14:44, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70688153 código CRC= 33D61BAC.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS QUADRA 04, Edfício Luís Carlos Botelho, 6 ° e 7° andares - Bairro Asa Sul - CEP 70304-000 - DF
40421828

00220-00002488/2021-85

Doc. SEI/GDF 70688153
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JUSTIFICATIVA

Para a composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), foi adotado o critério de
Construção de Edifício.
A base para determinação do TIPO DA OBRA foi extraídas do site do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).
Na Seção F CNAE 43, esta compreendido a construção de edifícios em geral (divisão 41), as
obras de infra –estrutura (divisão 42) e os serviços especializados para a construção que fazem
parte do processo de construção (divisão 43). Também são compreendidas nesta seção as
reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de imóveis, a montagem de
estruturas pré-fabricadas in loco para fins diversos de natureza permanente ou temporária.
Qualificando assim o objeto do processo SEI 00220-00001372/2021-29, o qual trata de
reforma do espaço esportivo como CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
Por orientação do TCU 2.622/2013, adotou-se os índices de referência relacionados nas faixas
indicadas abaixo, tomando como base de cálculo o QUARTIL MÉDIO.

Fórmula para a determinação do BDI

Após Aplicação dos índices na Fórmula Matemática, foram encontrados os seguintes dados:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI NÃO DESONERADO
Descrição
Administração
Seguros e Garantia
Riscos
Despesas Financeiras
Lucro
Impostos (COFINS 3%, PIS 0,65%, ISS 3,00%, CPRB 0,00)

Percentual
4,00%
0,80%
1,27%
1,23%
7,40%
6,65%

BDI %
23,54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI DESONERADO
Descrição
Administração
Seguros e Garantia
Riscos
Despesas Financeiras
Lucro
Impostos (COFINS 3%, PIS 0,65%, ISS 3,00%, CPRB 4,5_Desonerado)
BDI %
29,79

Percentual
4,00%
0,80%
1,27%
1,23%
7,40%
11,15%

Ressalta-se que os parâmetros apresentados nas tabelas não contemplam a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei 12.884/2013, aplicável ás
empresas que estão sujeitas a desoneração da folha de pagamento.
Inserido na composição do BDI DESONERADO,por determinação do TCU o lançamento do
Tributo (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – 4,5 %), o mesmo aumentará tal
indicador elevando a taxa mesmo estando dentro dos parâmetros listados acima.

Desta forma, o valor considerado para o BDI DESONERADO será de 29,79%
29,7
o qual está
validado pelo Manual de Orientação para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras
Públicas do TCU.

Secretaria de Esporte e Lazer, 04 de Agosto de 2021

Gustavo Alves Soares
Engenheiro Civil - CREA: 88.229/MG
MATRÍCULA: 277550-6

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS
REGIÃO ADMINISTRATIVA: PLANO PILOTO

PROCESSO SEI Nº:

OBRA: REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO
CASEB_Plano Piloto_DISTRITO FEDERAL

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI_06 / 2021 /
SEINFRA_Versão027/COMPOSIÇÃO

BDI - DESONERADO - 29,79%

BDI -

BDI - NÃO DESONERADO - 23,54%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

DESONERADO
ITEM

1.0

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE QUANTID
ADE

R$
UNIT_SEM
BDI

R$ UNIT_COM
BDI

R$ TOTAL

REFERÊNCI CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES
A
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO

1.1

SINAPI

4813

1.2

SINAPI

10775

1.3

SINAPI

10776

2.0

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M,
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M,
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

NÃO DESONERADO
R$
UNIT_SEM
BDI

R$
UNIT_COM
BDI

R$ TOTAL

5.809,52

5.529,76

UND

6,00

R$

225,00

R$

292,03

R$

1.752,17

R$

225,00

R$

277,97 R$

1.667,79

MÊS

3,00

R$

585,00

R$

759,27

R$

2.277,81 R$

585,00

R$

722,71 R$

2.168,13

MÊS

3,00

R$

457,03

R$

593,18

R$

1.779,54 R$

457,03

R$

564,61 R$

1.693,84

R$

43.379,59

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

R$

39.478,22

2.1

SINAPI

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

660,00

R$

16,93

R$

21,97

R$

14.502,48 R$

19,41

R$

23,98 R$

15.826,22

2.2

SINAPI

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

240,00

R$

80,18

R$

104,07

R$

24.975,75 R$

92,93

R$

114,81 R$

27.553,37

3.0

DEMOLIÇÃO/ BOTA FORA

R$

23.905,70

R$

24.246,88

3.1

97629

DEMOLIÇÃO LAJES DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE SEM
REAPROVEITAMENTO

M3

96,00

R$

96,46

R$

125,20

R$

12.018,76 R$

106,16

R$

131,15 R$

12.590,41

100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

134,40

R$

5,97

R$

7,75

R$

1.041,39 R$

6,09

R$

7,52 R$

1.011,17

M3xkM

4.032,00

R$

1,66

R$

2,15

R$

8.687,00 R$

1,68

R$

2,08 R$

8.368,30

3.2

SINAPI

SINAPI

3.3

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

3.4

SINAPI

97622

DEMOLIÇÃODE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO

M3

1,62

R$

41,98

R$

54,49

R$

88,27 R$

46,30

R$

57,20 R$

92,66

3.5

SINAPI

97647

REMOÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO,
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

M2

27,36

R$

2,66

R$

3,45

R$

94,46 R$

2,94

R$

3,63 R$

99,37

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS
REGIÃO ADMINISTRATIVA: PLANO PILOTO

PROCESSO SEI Nº:

OBRA: REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO
CASEB_Plano Piloto_DISTRITO FEDERAL

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI_06 / 2021 /
SEINFRA_Versão027/COMPOSIÇÃO

BDI - DESONERADO - 29,79%

BDI -

BDI - NÃO DESONERADO - 23,54%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

DESONERADO
ITEM

3.6

CÓDIGO

SINAPI

DESCRIÇÃO

97651

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA,
COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

UNIDADE QUANTID
ADE

UND

24,00

R$
UNIT_SEM
BDI
R$

63,43

R$ UNIT_COM
BDI
R$

82,33

NÃO DESONERADO
R$ TOTAL

R$

R$
UNIT_SEM
BDI

1.975,82 R$

70,32

R$
UNIT_COM
BDI
R$

R$ TOTAL

86,87 R$

2.084,96

R$

308.509,30

4.0

RECUPERAÇÃO DO PISO QUADRA

4.1

SINAPI

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

28,80

R$

172,50

R$

223,89

R$

6.447,97 R$

175,61

R$

216,95 R$

6.248,12

4.2

SINAPI

97113

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017

M2

960,00

R$

1,40

R$

1,82

R$

1.744,38 R$

1,42

R$

1,75 R$

1.684,10

4.3

SINAPI

97088

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017

KG

3.360,00

R$

28,96

R$

37,54

R$

126.127,52 R$

29,07

R$

35,91 R$

120.667,95

M3

67,20

R$

222,27

R$

288,48

R$

19.386,14 R$

224,04

R$

276,78 R$

18.599,55

M3

28,80

R$

394,57

R$

512,11

R$

14.748,84 R$

400,13

R$

494,32 R$

14.236,43

M2

1.920,00

R$

34,62

R$

44,93

R$

86.271,93 R$

34,94

R$

43,16 R$

82.876,56

M

1.855,92

R$

0,41

R$

0,53

R$

987,61 R$

0,44

R$

0,54 R$

1.008,83

4.4

SINAPI

97101

4.5

SINAPI

90278

4.6

SINAPI

97097

4.7

SINAPI

97114

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA
ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2017
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_02/2015
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE
CONCRETO ARMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA. AF_09/2017
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO
PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_11/2017

R$

317.765,57

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS
REGIÃO ADMINISTRATIVA: PLANO PILOTO

PROCESSO SEI Nº:

OBRA: REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO
CASEB_Plano Piloto_DISTRITO FEDERAL

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI_06 / 2021 /
SEINFRA_Versão027/COMPOSIÇÃO

BDI - DESONERADO - 29,79%

BDI -

BDI - NÃO DESONERADO - 23,54%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

DESONERADO
ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

4.8

SINAPI

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,
INCLUSPINTURA DE PISO COM TINTA
ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

4.9

SINAPI

102504

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E=5
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

5.0
5.1

5.2

5.3

UNIDADE QUANTID
ADE

R$
UNIT_SEM
BDI

R$ UNIT_COM
BDI

SINAPI

SINAPI

R$
UNIT_SEM
BDI

R$
UNIT_COM
BDI

R$ TOTAL

1.920,00

R$

18,19

R$

23,61

R$

45.328,90 R$

19,33

R$

23,88 R$

45.850,14

M

1.680,72

R$

7,59

R$

9,85

R$

16.556,88 R$

8,35

R$

10,32 R$

17.337,62

R$

39.994,21

R$

38.871,72

TELA GALVANIZADA, SIMPLES TORÇÃO
PARA ALAMBRADO, FIO 14, MALHA 3″, 1,5M
DE ALTURA, 25M DE COMPRIMENTO

M2

262,50

R$

74,31

R$

96,44

R$

25.316,36 R$

74,31

R$

91,80 R$

24.098,18

102363

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1
¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

14,40

R$

198,53

R$

257,67

R$

3.710,48 R$

202,56

R$

250,24 R$

3.603,49

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2

455,04

R$

18,57

R$

24,10

R$

10.967,38 R$

19,87

R$

24,55 R$

11.170,05

R$

23.831,75

R$

22.684,14

2.313,64 R$

4.627,29

1

6.0

RECUPERAÇÃO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

6.1

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M,
COM ARO DE METAL E REDE (SEM
SUPORTE DE FIXACAO)

SINAPI

R$ TOTAL

M2

RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO
COMPOSIÇÃ
O

NÃO DESONERADO

25400

UND

2,00

R$ 1.872,79

R$

2.430,69

R$

4.861,39 R$ 1.872,79

R$

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS
REGIÃO ADMINISTRATIVA: PLANO PILOTO

PROCESSO SEI Nº:

OBRA: REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO
CASEB_Plano Piloto_DISTRITO FEDERAL

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI_06 / 2021 /
SEINFRA_Versão027/COMPOSIÇÃO

BDI - DESONERADO - 29,79%

BDI -

BDI - NÃO DESONERADO - 23,54%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

DESONERADO
ITEM

6.2

6.3

CÓDIGO

SINAPI

SINAPI

DESCRIÇÃO

R$
UNIT_SEM
BDI

R$ UNIT_COM
BDI

R$
UNIT_SEM
BDI

R$
UNIT_COM
BDI

R$ TOTAL

25398

UND

2,00

R$ 4.547,42

R$

5.902,10

R$

11.804,19 R$ 4.547,42

R$

5.617,88 R$

11.235,77

25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UND

2,00

R$ 2.760,68

R$

3.583,09

R$

7.166,17 R$ 2.760,68

R$

3.410,54 R$

6.821,09

R$

3.563,51

R$

3.723,99

R$

3.563,51

1,94 R$

3.723,99

R$ PREÇO TOTAL COM BDI _ ESTIMADO ---------- R$

454.348,48

R$

446.945,37

SERVIÇOS FINAIS
SINAPI

R$ TOTAL

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

7.0
7.1

UNIDADE QUANTID
ADE

NÃO DESONERADO

99814

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

M2

1.920,00

R$

1,43

R$

1,86

R$ 1,57

Secretaria de Esporte e Lazer, 04 de Agosto de 2021

OBSERVAÇÃO: ADOTA-SE O ORÇAMENTO NÃO DESONERADO NO VALOR DE R$ 446.945,37 (quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete
centavos) POR SER MAIS VANTAJO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Elaborado por Equipe Técnica:
__________________________________
Gustavo Alves Soares
CREA: 88.229/0-MG
MATRÍCULA: 277550-6

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB

COMPOSIÇÃO DE DE PREÇOS UNITÁRIOS

7158

1

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X
5 CM, H = 2 M

11002

4

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO
IGUAL A 2,50 MM

KG

0,0025000

19,09

0,05

43130

5

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM
(0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)

KG

0,0797000

19,92

1,59

88315

6

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,8770

21,32

18,70

M2

1,0203000

37,80

38,57

SINAPI

88316

94962

7

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

H

0,8770

15,99

14,02

M3

0,0045

318,58

1,43

R$ TOTAL DA COMPOSIÇÃO EM M2 ----------

74,31

Secretaria de Esporte e Lazer, 09 de Agosto de 2021
Elaborado por Equipe Técnica:
__________________________________
Gustavo Alves Soares
CREA: 88.229/0-MG
MATRÍCULA: 277550-6

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_NÃO DESONERADO
LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB
ITEM
1.0

ETAPAS/DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.0

DEMOLIÇÃO/ BOTA FORA

4.0

RECUPERAÇÃO DO PISO QUADRA

5.0

RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO

6.0

RECUPERAÇÃO / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

7.0

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

R$ DA OBRA

R$

446.945,37

FÍSICO/
FINANCEIRO

TOTAL
ETAPAS

MÊS 1

Físico %

1,24%

100,00%

Financeiro

5.529,76

5.529,76

Físico %

9,71%

34,00%

33,00%

33,00%

100,00%

Financeiro

43.379,59

14.749,06

14.315,26

14.315,26

43.379,59

MÊS 2

MÊS 3

TOTAL
100,00%
5.529,76

Físico %

5,43%

100,00%

100,00%

Financeiro

24.246,88

24.246,88

24.246,88

Físico %

69,03%

70,00%

30,00%

100,00%

Financeiro

308.509,30

215.956,51

92.552,79

308.509,30

Físico %

8,70%

40,00%

60,00%

100,00%

Financeiro

38.871,72

15.548,69

23.323,03

38.871,72

Físico %

5,08%

20,00%

80,00%

100,00%

Financeiro

22.684,14

4.536,83

18.147,31

22.684,14
100,00%

Físico %

0,83%

100,00%

Financeiro

3.723,99

3.723,99

3.723,99

Físico %

100,00%

34,02%

100,00%

Financeiro R$

9,96%

446.945,37

44.525,70

56,02%
250.357,29

152.062,39

446.945,37

Secretaria de Esporte e Lazer, 09 de Agosto de 2021
Elaborado por Equipe Técnica:
__________________________________
Gustavo Alves Soares
CREA: 88.229/0-MG
MATRÍCULA: 277550-6

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_DESONERADO
LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB
ITEM
1.0

ETAPAS/DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.0

DEMOLIÇÃO/ BOTA FORA

4.0

RECUPERAÇÃO DO PISO QUADRA

5.0

RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO

6.0

RECUPERAÇÃO / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

7.0

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
FÍSICO/
FINANCEIRO

TOTAL
ETAPAS

MÊS 1

R$ DA OBRA
MÊS 2

R$

454.348,48

MÊS 3

TOTAL

Físico %

1,28%

100,00%

Financeiro

5.809,52

5.809,52

100,00%

Físico %

8,69%

34,00%

33,00%

33,00%

100,00%

Financeiro

39.478,22

13.422,59

13.027,81

13.027,81

39.478,22

5.809,52

Físico %

5,26%

100,00%

100,00%

Financeiro

23.905,70

23.905,70

23.905,70

Físico %

69,94%

70,00%

30,00%

100,00%

Financeiro

317.765,57

222.435,90

95.329,67

317.765,57

Físico %

8,80%

40,00%

60,00%

100,00%

Financeiro

39.994,21

15.997,68

23.996,53

39.994,21

Físico %

5,25%

20,00%

80,00%

100,00%

Financeiro

23.831,75

4.766,35

19.065,40

23.831,75

Físico %

0,78%

100,00%

100,00%

Financeiro

3.563,51

3.563,51

3.563,51

Físico %

100,00%

34,11%

100,00%

Financeiro R$

9,49%

454.348,48

43.137,81

56,39%
256.227,75

154.982,92

Secretaria de Esporte e Lazer, 04 de Agosto de 2021
Elaborado por Equipe Técnica:
__________________________________
Gustavo Alves Soares
CREA: 88.229/0-MG
MATRÍCULA: 277550-6

454.348,48

27/09/2021 15:25

SEI/GDF - 67601984 - Memorial Descritivo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria De Obras E Infraestrutura De Esporte E Lazer
Memorial Descritivo - SEL/GAB/ASOINFRA

MEMORIAL DESCRITIVO
Recuperação de quatro Quadras Poliesportivas no Centro de Ensino Fundamental Comissão de Administração do Sistema
Educacional de Brasília - CASEB
Asa Sul – Brasília /DF

1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente projeto destina-se à orientação para a recuperação de quatro Quadras Poliesportivas localizadas no Centro
de Ensino Fundamental Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília - CASEB

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a finalidade de caracterizar
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal
documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades
Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico com suas respectivas
sequências executivas e especificações.
2. SERVIÇOS INICIAIS
2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
2.1.1. O Projeto de recuperação das quadras poliesportivas visa atender a demanda do espaço para prática de esportes no
Centro de Ensino Fundamental. Os serviços (Recuperação de piso de quadra existente que pode ser recuperado,
substituição do piso que não cabe recuperação e recuperação de alambrado), compõe o orçamento e podem ser
verificados em suas totalidades na Planilha Orçamentária.
2.1.2. A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a perfeita construção do objeto, adotando materiais
facilmente encontrados no comércio.
Deverá ser Instalada Placa de identificação da obra em local visível.
2.1.3. A laje do piso degradado existente deverá ser removido com uso de martelete, marreta e talhadeira, a fim de se
obter uma superfície livre e desimpedida para os serviços posteriores.
O entulho proveniente da retirada, deverá ser destinado ao aterro sanitário de Brasília, local onde o material receberá
destinação correta para o seu descarte.

3. DEMOLIÇÃO/ BOTA FORA
3.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE CONCRETO ARMADO, COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO DESCRIÇÃO:
3.1.1. Demolição de estrutura de concreto armado do piso existente das Quadras A2 e B2, as quais não é recomendada sua
recuperação, deverá ser utilizando martelete pneumático.
3.1.2. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições das
Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e
supervisão de demolições.
3.1.3. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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3.1.4. A estrutura de concreto armado será demolida cuidadosamente com a utilização de marteletes pneumáticos, após
marcação da superfície. Transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do botafora em Aterro Sanitário).
3.1.5. Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.
3.2 - DEMOLIÇÃODE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO:
3.2.1. Execução da demolição de alvenarias de tijolos furados conforme projeto arquitetônico. Serão demolidos os bancos
em alvenaria localizados nos quatro abrigos existentes.
3.2.2. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as
prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). Uso de mão-deobra habilitada. Página 7 de 93 Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
3.2.3. Demolir as alvenarias apontadas no projeto, , carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e
licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego
de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.
3.2.4. Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.
3.3 - REMOÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
3.3.1. A remoção da telha de fibrocimento deverá ocorrer de forma manual e sem reaproveitamento.
3.3.2. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as
prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). Uso de mão-deobra habilitada. Página 7 de 93 Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
3.3.3. Retirar telhas de fibrocimento, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado
ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.
3.3.4. Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.
3.4 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO
3.4.1. A remoção das tesouras de madeira localizadas em quatro abrigos deverá ocorrer de forma manual e sem
reaproveitamento.
3.4.2. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as
prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). Uso de mão-deobra habilitada. Página 7 de 93 Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
3.4.3. Retirar tesouras de madeira, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado
ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.
3.4.4. Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.
4. CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PISO
4.1 QUADRA A2 E B2
4.1.1 -LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019:
Nas quadras A2 e B2 é recomendado que o piso existente seja demolido e um novo piso construído no lugar, visto que não
cabe ao piso existente recuperação, conforme evidenciado através de fotografias anexas no Relatório Técnico e decisão
tomada em vistoria in loco junto a equipe Técnica desta Secretaria.
A. Após demolição de piso existente, conforme recomendado em item 3.1, deve ser utilizado um lastro de brita nas
Quadras A2 e B2, as quais foram demolidas a fim de regularizar a base das calçadas para evitar vazios sob o concreto antes
do lançamento do mesmo.
B. Esta camada de brita deverá ser adensada compactada e obedecer à espessura de dez (10) centímetros.
C. O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o apiloamento
do terreno e execução do lastro.
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D. Para fins de recebimento, a unidade de medição é m³.
4.1.2 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
A. Após a execução do lastro de brita será colocado à lona plástica preta de 150 micras, a fim de evitar à perda de água do
concreto e conseqüente a impermeabilização do piso.
B. Esta camada de lona deverá ser aplicada imediatamente acima do lastro de brita.
C. A lona deverá ser estendida ao longo do espaço onde será aplicado o piso em concreto armado.
D. Para fins de recebimento, a unidade de medição é m².
4.1.3 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017
A adoção de armação com Tela Q-92 AF_09/2017, deu-se por razões técnicas. A equipe técnica e o Engenheiro Gustavo
Alves Soares responsável pelo projeto compreenderam através de experiências em obras anteriores que a utilização do
material em tela atenderia de forma eficiente ao projeto.
A. Em torno da fundação em radier coloca-se as formas de madeira, com largura de 10 cm aproximadamente, na lateral
fazendo o fechamento da área a ser concretada de acordo com as dimensões previstas no projeto estrutural.
B. Toda a extenção do radier deverá possuir tela Q92.
C. A tela deverá estar ancorada ao solo afim de impedir deslocamentos que poderão gerar fissuras no concreto que será
aplicado.
4.1.6 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
4.6.1. A concretagem de radier deverá ser executada após a armação e colocação de formas, com concreto usinado
bombeável fck 30MPA, para espessura de 10 cm. 4.6.2. Deverá ser procedido por meio de Lançamento, adensamento e
acabamento.
4.6.3. Para fins de recebimento, a unidade de medição é m².
4.1.7 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
4.7.1. Depois de 12 horas do término do polimento do concreto será realizado o corte das juntas previstas para o piso.
4.7.2. O corte deverá ser efetuado com serra específica para este uso e terá profundidade de 1/3 da espessura do piso.
4.7.3. Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros. Para fins de recebimento, a unidade de
medição é m².
4.2 QUADRA A1 E B1
4.2.1 - Recuperação de piso existente.
Nas quadras A1 e B1, como pode ser observado no Relatório Técnico anexo ao presente processo, não é recomendada a
demolição do piso existente, uma vez que cabe recuperação. O piso das quadras informadas deverá ser recuperado.
4.2.2 - GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
A. Em torno da fundação em radier coloca-se as formas de madeira, com largura de 0,3 cm aproximadamente, na lateral
fazendo o fechamento da área a ser concretada de acordo com as dimensões previstas no projeto estrutural.
B. O graute será de FCK+ 15 MPA. Deverá ser executado o sarrafeamento da superfície do concreto, acompanhando os
níveis pré-estabelecidos.
C. Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra
agentes prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem como choques e vibrações. A
proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros dias, após o lançamento do
concreto, com umedecimento constante da superfície.
D. Para fins de recebimento, a unidade de medição é m².
4.2.3 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
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4.7.1. Depois de 12 horas do término do polimento do concreto será realizado o corte das juntas previstas para o piso.
4.7.2. O corte deverá ser efetuado com serra específica para este uso e terá profundidade de 1/3 da espessura do piso.
4.7.3. Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros. Para fins de recebimento, a unidade de
medição é m².
4.3 QUADRA A1/A2/ B1 E B2
4.3.1 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017
A. Efetuar a limpeza e o polimento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1ª lixada), depois lixar com esmeril 120, e finalmente
com esmeril 220 para o polimento final, aplicar pasta de cimento (estuque) para o fechamento dos poros.
B. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as
prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). Uso de mão-deobra habilitada. Página 7 de 93 Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
C. Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros.
D. Para fins de recebimento, a unidade de medição é m².
4.3.2 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSPINTURA DE PISO COM TINTA
ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
A. Pintura acrílica em piso cimentado três demãos.
B. Passar lixa grossa no reboco novo para retirar as partes soltas e escovar bem para remover a poeira.
C. Aplicar a tinta com rolo, diluída com até 01 (um) litro de água por galão, em várias demãos quanto forem necessárias
para um perfeito recobrimento da superfície base, com um intervalo mínimo de 4 (quatro horas entre elas).
D. Para fins de recebimento, a unidade de medição é m².
4.3.3 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E=5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021
A. Será executado na área demarcada, de acordo com os projetos
B. As faixas de demarcação das quadras de voleibol, futsal e basquetebol deverão ser feitas com tinta acrílica própria para
pisos na cor branca, conforme especificado no projeto arquitetônico.
C. Faixa de marcação quadra de futsal: largura faixa x Comprimento = 0,10 x (18 m (linha que divide a quadra) + 15,87 m x 2
(linha da área) + 18 m x 2 (linha de fundo) + 33 m x 2 (linha lateral)) = 15,17 m² OU 151,74 m
D. Faixa de marcação quadra basquete: largura faixa x Comprimento = 0,10 x (28 m x 2 (linha lateral) + 15 m x 2 (linha
fundo) + 22,3 m x 2 (linha três pontos) + 17 m x 2 (linha garrafão) + 9,88 x 2 (linha arremesso livre)) = 18,44 m² OU 184,36
m
E. Faixa de marcação quadra voleibol: largura faixa x Comprimento = 0,10 x (18 m x 2 (linha lateral) + 9 m x 2 (linha fundo) +
9 m x 2 (linha ataque fundo) + 19,08 (circulo central)) = 9,11 m² OU 84,08 m
F. Para fins de recebimento, a unidade de medição é m.Logo, para medição iremos considerar = 151,74 + 184,36 + 84,08 =
420,18 m
5. RECUPERAÇÃO ALAMBRADO
5.1. Apenas a malha do alambrado deverá ser retirada e substituída. A estrutura de tubos de aço galvanizado, deverá ser
reforçada por meio de solda.
5.2. No alambrado deverá ser aplicado tinta em todo seu perímetro interno e externo em conformidade com o projeto
arquitetônico.
6. RECUPERAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
6.1. Recuperar ou adquirir par de tabelas de basquete compensado naval de *1,80 X 1,20* M, com aro metal e rede (sem
suporte de fixação. Conjunto de futsal com traves ofciais de 3,00 x 2,00 m em tudo de aço galvanizado com 3 ‘’ com
requadro em tubo de 1’’, pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio de 4mm.
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6.2. Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3’’, altura 255cm, com pintura esmalte sintético,
rede de nylon com 2mm de malha 10x10 cm e antenas oficiais e fibra de vidro
7. SERVIÇOS FINAIS
7.1. Deverá ser utilizado jato de alta pressão para limpeza de toda a superfície.
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