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                                                   ANEXO II 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBJETO: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES: CORETO, GUARITA E FONTE, SITUADAS NA 

PRAÇA CENTRAL DO PARANOÁ. 

AVENIDA CENTRAL PRAÇA CENTRAL PARANOÁ - DF. 

Os assuntos aqui tratados obedecem à Lei nº. 8.666 de 21/06/93, republicada no 
DOU- Diários Oficial da União em 06 de julho de 1994, e Decreto 92100 de 
10/12/85 atualizada pela Portaria nº 2.296 do MARE - Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU de 31 de julho 
de 1997. 

 

• OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

     OBJETO 

O presente Caderno de Especificações tem como objetivo a contratação de empresa 

para execução de Reforma das edificações: coreto, guarita e fonte, situadas na Praça central 

do Paranoá. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS: 

O presente trabalho compõe-se dos seguintes serviços: 

II- ESPECIFICAÇÃO GENÉRICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

 

DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

CANTEIRO DE OBRAS 

LOCAÇÃO DE CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES 1,00 

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 

MES 1,00 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

KM 52,80 

PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

M2     12,00 

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20*50M 

M 129,66 

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

M3xKM 400,00 

CORETO 
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MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 2,00 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. 

M2 77,18 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
M2 54,91 

VERNIZ ANTIPICHAÇÃO  3,6L 12,00 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 
M2 47,53 

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* 
CM 

UN     5,00 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_P 

M 4,70 

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

M 120,00 

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 500W UN   3,00 

CONJUNTO DE GUARDA CORPO PARA CORETO UN   1,00 

TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO) 

UN     2,00 

GUARITA  

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 1,00 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. 
M2 88,32 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

M2 9,19 

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* 
CM 

UN     2,00 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_P 

M 4,13 

TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO) 

UN     3,00 

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN     2,00 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN     1,00 

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN     1,00 

LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN     1,00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO 

BARRAMENTO 

UN     1,00 

DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V UN     3 

DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V UN     3 

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2 

M2 8,41 

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU 

BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

UN     6,00 

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 
M2     2,52 
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SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM M      0,18 

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 8,91 

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG     5,00 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UNID 1,00 

FONTE  

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

M2 12,00 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015 

M2 18,98 

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG     354,35 

ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO  KG     812,42 

ELETRICISTA H      168,00 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3     47,00 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3 94,24 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 

M2 250,00 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE 

PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM 

M2 250,00 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

M3 3,00 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.  M3 2,00 

RALO QUEBRA ONDAS UNID 3,00 

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 
DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM 

UN     5,00 

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 
POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL 

DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 
2,90 M3/H 

UNID    3,00 

BICO ARTICULADO 32MM UNID 60,00 

BICO GÊISER 85MM UNID 1,00 

VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM 
ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO 

UNID     3,00 

HOLOFOTE SUBAQUÁTICO LED MULTIBRILHO 
UNID 

36,00 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA 
UNID 

1,00 

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 
UNID 

1,00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNID     1,00 

QUADRO DE COMANDO  
UNID 

1,00 

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 
M 30,00 
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CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 
UND 6 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M      60 

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648) UNID 

10 

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM UNID 

70 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES    1 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO  M2 387,80 

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35X50CM UNID 1,00 

 

 

III. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS TÉCNICO – PROFISSIONAIS 

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

01.00 - SERVIÇO TÉCNICO – PROFISSIONAL: 

01.01 - ESTUDOS E PROJETOS: 

01.02- PROJETO EXECUTIVO: 

• Deverá ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de cópias 

de todos os projetos e detalhes, bem como estas especificações, à 

disposição da Fiscalização da Administração. 

• Todas as pranchas de detalhes e indicações dos materiais serão 

obedecidas, mesmo quando não referidas nestas especificações. 

 

01.03 - PROJETO DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO: 

      A Administração fornecerá aos licitantes as seguintes plantas: 

• Projeto de urbanização com locação, planta baixa e detalhes. 

• Caderno de Especificações e Encargos Gerais. 

• Orçamento estimativo Orientativo 

 

01.04 - DESPESAS LEGAIS: 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas legais relativas às 

obras e seu funcionamento, tais como, licenças, emolumentos, registros em cartório, 

impostos federais, estaduais e municipais, de responsabilidade civil, contratos e outros 

referentes à legislação. 

 

01.05 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA: 

A CONTRATADA deverá manter na obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto e 

um Encarregado Geral, a ser apresentado à Fiscalização do Contratante no início dos 

serviços. Para efeito de composição de custo e controle da fiscalização do 

CONTRATANTE será considerada administração realizada em período parcial (no 

mínimo quinze horas por semana) para o Engenheiro Civil ou Arquiteto e em período 

integral para o Encarregado Geral. 

 

02.00 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

02.01 - CANTEIRO DE OBRAS: 

02.02 - CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS: 
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02.03 - CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO: 

• A CONTRATADA deverá instalar um container metálico para escritório com 

sanitário ou barracão de madeirite. 

• Ao término da obra/serviços serão desmontados e demolidos todos os 

elementos provisórios que foram utilizados como: tapumes, barracões e 

instalações elétricos e hidráulica. 

• Serão devidamente removidos da obra, após o seu término, todos os materiais 

e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras de materiais, 

ferramentas e acessórios. 

• A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras totalmente isolado, de 

acordo com as normas do Código de Edificações do Distrito Federal, e zelando 

pela manutenção de condições de higiene e segurança do conjunto. 

 

03.00 - PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO: 

03.01 – PLACA: 

• Caberá à CONTRATADA o fornecimento e instalação de 01 (uma) placa de 

identificação da obra, medindo 4,00 x 3,00m afixada em local com total 

visibilidade, em conformidade com a indicação da Fiscalização: de acordo com 

o CREA/DF 

• CAU/DF e padrão GDF. 

Caberá à CONTRATADA sinalizar o perímetro da obra com tela plástica cor laranja. 

 

04.00 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA: 

04.01 -CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO: 

Durante a execução da obra deverá ser procedida a remoção periódica de 

quaisquer detritos e entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada 

sistemática deverá ser executada por veículo adequado. Caberá ao Executante dar 

solução conveniente aos esgotos e aos resíduos gerados no canteiro de obra. 

 

04.02 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: 

Durante todo o período de execução da obra deverão ser mantidos em 

perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, quer para veículos, quer para 

pedestres. 

 

04.03 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO: 

A demolição do piso da fonte para implantação do novo sistema, e retirada de 

janelas, portas e azulejos do banheiro da guarita e demais demolições que se 

seguirem será executada por meio mecânico ou manual, a critério da executora, sendo 

determinado pela Contratante o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos no 

cronograma da obra. A demolição deverá se dar com todos os cuidados, de modo a 

preservar parte dos elementos construtivos das edificações, algum componente que, 

no momento da demolição, se defina de interesse a conservação. Estes elementos 

deverão ser removidos, armazenados em local seguro e encaminhados ao pátio de 

obras da administração regional do Paranoá. A empresa executora fará carga e 

transporte, dando destinação final a todo material resultante da demolição (bota-fora, 

detritos e entulhos), sendo que, para tanto, deverá obter os devidos licenciamentos. 
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 O local da obra deverá ser corretamente sinalizado, atendendo às normas 

prescritas na Resolução CONTRAN 561/80 e seus anexos.  

 

05.00-PISOS 

 

05.01- PISO EM GRANILITE 

 Aplicação: revestimento do piso do coreto  

• Modulação:1 m2, Juntas:perfisextrudados de PVC cor preta; 

• Acabamento:brilhante; 

• Cor predominante:cinza claro e preto; 

• Aglomerantes:cimentoportland e cimento branco; 

• Material das granilhas: mármore branco e granito (cinza) preto; 

• Cor das granilhas para pisos cor cinza: branca e preta (cinza), meio a meio; 

• Cor das granilhas para pisos cor preta:  preta; 

• Granulometria das granilhas: “0” - 8 mm; 

• Compactação: rolo de 30 a 50 kg; 

• Polimento:mecanizado; 

• Granulação das lixas:40, 80, 160, 220; 

• Espessura das placas: 15 mm. 

 As cotas dos pisos deverão ser niveladas,a pavimentação em lençóis de 

granitina será executada por empresa, especializada, que fornecerá os oficiais, as 

máquina e ferramentas bem a granilhademármore e as juntas plásticas. 

 A granitina, ao ser fundida sobre a base de concreto, deverá ter como 

prérequisitos a limpeza absoluta do substrato e a molhadura intensa.  nos locais onde 

foi aplicado aditivo impermeabilizante na massa do contrapiso,deverá ser aplicada, 

sobre a superfície, uma camada de chapisco com argamassa decimento e areia no 

traço 1:4, misturada com aditivo adesivo.O Capeamento (fundição) deverá ocorrer na 

espessura de 15 mm de argamassa de cimento branco ou comum, mármore triturado 

(granilha) na granulometria especificada e areia no traço 1:2:5, em volume, comprimida 

com rolo de 30 Kg a 50 Kg, excedendo a argamassa de 1 mm a 2 mm do nível 

definitivo. 

O revestimento precisa ser submetido à cura durante o período de 6 dias, no 

mínimo; será proibido a passagem sobre o piso , mesmo apoiada sobre tábuas, nas 24 

horas seguintes à sua fundição.O primeiro polimento deverá ser feito à máquina com 

emprego de água e abrasivos de granulação nº 40, 80 e 160 aplicado 

progressivamente.Após o primeiro polimento, as superfícies serão estucadas com 

mistura de cimento branco e corante na tonalidade idêntica do capeamento. 

 

05.02 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO: 

As escavações necessárias à instalação de condutores elétricos, tubulações 

hidráulica que se destinam a obras permanentes serão executadas de modo a não 

ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos. A execução dos trabalhos de 

escavações obedecerá, além do transcrito no presente capítulo, a todas as prescrições 

da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e da NBR 9061/1985 (NB-942/1985). 

 

06.00 – REVESTIMENTOS: 
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06.01 – REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO: 

 Os azulejos serão de borda arredondada acetinado branco extra de 

20x20cm,aplicados no banheiro da guarita em todo a parede, no piso será aplicado 

com cerâmica 45x 45cm na cor branca, de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, 

bem cozidos, duros, sonoros, resistentes, impermeáveis, sem fendas ou falhas, 

perfeitamente em esquadro, lisaos e planos. Em parede e piso previamente salpicada 

e molhada, deverão ser colocados sobre camada de argamassa não inferior a 1cm. 

Esta camada fará o papel de emboço e servirá para fixar os azulejos que deverão ser 

aplicados em sistema de junta reta, após permanecerem imersos em água limpa 

durante 12 horas. 

  A argamassa de assentamento deverá preencher totalmente os espaços entre 

o azulejo e a parede. As juntas de dimensões 1,5 a 2,0mm serão feitas com cimento 

branco e alvaiade. Recortes necessários serão o mínimo possível sem apresentarem 

rachaduras ou rebarbas. Cores e modelos serão definidos no momento da execução, 

conforme orientação da fiscalização. 

 

 

07.00 - IMPERMEABILIZAÇÃO: 

07.01 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL: 

Serão utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em traço 

especificado. O cimento Portland deverá satisfazer às Normas do INMETRO e será 

armazenado sobre uma plataforma de madeira, em local coberto e seco. Preparo da 

Superfície: A superfície a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa, isenta de 

corpos estranhos, sem falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. 

Todas as irregularidades serão tratadas, de modo a obter uma superfície contínua e 

regular. Os cantos e arestas deverão ser arredondados e a superfície com caimento 

mínimo adequado, em direção aos coletores. 

 Preparo e Aplicação de Argamassa: A superfície a ser impermeabilizada 

receberá um chapisco com cimento e areia no traço 1: 2. A argamassa impermeável 

será executada com cimento, areia peneirada e aditivo impermeabilizante no traço 

volumétrico 1: 3. A proporção de aditivo/ água deverá obedecer às recomendações do 

fabricante. Após a “pega” do chapisco, será aplicada uma camada de argamassa 

impermeável, com espessura máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco nas 

condições descritas, após a “pega”, nova demão de argamassa impermeável, com 

espessura de 2 cm, que será sarrafeada e desempenada com ferramenta de madeira, 

de modo a dar acabamento liso. A cura úmida da argamassa será executada no 

mínimo durante 3 dias.  

Finalmente, após a cura, toda a superfície receberá colmatagem com aplicação 

de uma demão de tinta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos de asfalto 

oxidado e quente, reforçada nos cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra 

de vidro amarelo, de conformidade com o projeto e as Normas Brasileiras. 

 

07.02 - IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA: 

O substrato deve estar seco e livre de qualquer contaminação, óleo, graxa ou 

material que possa impedir a aderência do produto. Limpe a base, remova poeira, 

sujeira e excesso de massa ou tinta. Regularize a laje (1 parte de cimento para 3 
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partes de areia) com caimento de mínimo de 2%. Essa argamassa deve ter 

acabamento desempenado. Os cantos devem estar arredondados e as trincas 

tratadas. Não aplique se a temperatura do substrato estiver abaixo de +5ºC ou acima 

de +40ºC.  

Não aplique se o clima estiver chuvoso. Não é recomendado aplicar a 

membrana em lugares onde se formam possas de água após a chuva. Aplicação do 

Produto: Na primeira demão realize a diluição do produto com 10% de agua e misture 

bem. Aplique o produto com trincha, rolo de pintura (de lã de pelo curto) ou vassoura 

de pelo. A aplicação pode ser realizada também com sistema airless. Aplique a 

segunda e demais demãos sem diluição, até atingir o consumo calculado para a 

aplicação. 

 

 

 

 

07.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA: 

 

Todo o material utilizado na obra deve comprovadamente atender, em todos os 

aspectos e características, ao que está previsto na Norma Brasileira NBR 9952 – 

Mantas asfálticas. A impermeabilização deverá ser realizada com Manta Asfáltica 

Elastomérica, tipo III, A e 4 mm de espessura. Antes de iniciada a impermeabilização 

deverá ser realizada o desentupimento da laje; 

As áreas a serem impermeabilizadas deverão ser limpas, retirando-se todas as 

incrustações. O local deverá ficar isento de poeiras, óleos e graxas. .Após a execução 

da limpeza, a área deverá ser regularizada. 

Aplicar uma demão de primer asfáltico sobre a superfície, com uma taxa de 

0,30 a 0,50 litro/m², aguardando sua secagem por 24 horas, as mantas deverão ser 

coladas com o uso de maçarico.Nas colagens, deve-se pressionar fortemente a manta, 

no sentido do centro às bordas, evitando a formação de bolhas de ar, a sobreposição 

entre duas mantas deve ser de, no mínimo, 12cm, tomando se os cuidados 

necessários para uma perfeita aderência. 

Nos trechos verticais deverá ser adotado comprimento mínimo de ancoragem 

de 30 cm, impermeabilização deverá ser iniciada pelos pontos críticos, tais como: 

ralos, juntas de dilatação e outros, devendo ser efetuado tratamento específico com 

mastique ou silicone estrutural onde necessário.Após a execução da 

impermeabilização, deverá ser feito o teste de estanqueidade, permanecendo a 

estrutura com água durante 72 horas no mínimo, para se poder detectar quaisquer 

falhas de aplicação da impermeabilização. Este teste deverá ser acompanhado pela 

Fiscalização da administração regional do Paranoá . 

 

08.00 - ESQUADRIAS: 

08.01 - PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO: 

Serão de dois tipos, de Altura 210 centímetros, Largura 60 centímetros, e de 

mesma altura, porém, de largura 70centímetros, Espessura do Batente 

5,5 centímetros, Pronto para Instalação, Pinturas Eletrostáticas Brancas (Epóxi), 
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Dobradiças e Maçaneta (Par de Chaves), Espessura do Alumínio 25 mm, Grapas de 

Instalação, Vedações e Isolantes, Embalagem Incluso. 

 

08.02 - JANELA BASCULANTE: 

Antes da execução das esquadrias, a Contratada deverá proceder 

meticulosolevantamento “in loco” das dimensões dos vãos, ficando a seu cargo as 

necessárias adaptações para a fixação das novas janelas. 

As janelas não poderão ser forçadas a se acomodar em vãos fora do esquadro 

ou de dimensões em desacordo com as projetadas. deverão ser entregues com todas 

as ferragens de acionamento e fechamento, obedecendo aos padrões estabelecidos 

pelo fabricante.Marcos em chapa dobrada, em tubos de aço com baquetes em 

alumínio, marcos em chapa dobrada, comandos cromados. 

 

08.03 – VIDROS: 

Os serviços de vidraçaria serão executados de acordo com a NBR 07199 e 

NBR 07210. Tais vidros não devem apresentar defeitos, como ondulações, manchas, 

bolhas, riscos, lascas, incrustações na superfície ou no interior das chapas, irisação, 

superfícies irregulares, não uniformidade de cor, deformações ou dimensões 

incompatíveis.  

A espessura de uma chapa de vidro tem de ser medida com um paquímetro, 

com precisão de 0,05 mm, junto da borda, em uma única medição. A largura e o 

comprimento serão medidos com uma trena metálica com precisão de 1mm. As 

chapas, quando transportadas ou armazenadas em cavaletes, deverão formar pilhas 

de no máximo 20cm e ser apoiadas com inclinação de 6 a 8% em relação à vertical.  

Recomenda-se a utilização de tinta látex PVA para marcação temporária dos 

vidros, não sendo aconselhável o uso de tinta à base de cal. Do pedido de 

fornecimento constará, entre outros, o tipo de vidro, o acabamento das bordas, 

medidas que precisam ser confirmadas na obra pelo fornecedor e cor desejada. 

 

09.00 - MASSA CORRIDA: 

 Após a devida preparação das superfícies e retirada da tinta existente, será 

aplicada a massa corrida, em camadas finas e sucessivas, com auxílio de uma 

desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da superfície e deixá-la bem 

nivelada. Depois de seca, a massa corrida será lixada, de modo que a superfície fique 

bem regular, de aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões. Serão utilizadas 

lixas comuns de diferentes grossuras, em função da aspereza da superfície. 

 

10.00 - PINTURA: 

Considerações gerais: Ao abrir a lata, as tintas deverão apresentar homogeneidade, 

seja através de simples agitação manual ou mecânica. As tintas que apresentarem 

excesso de sedimentação, coagulação, empedramento, separação de pigmentos ou 

formação de nata,devem ser rejeitadas. Evitar aplicação de pintura em dias nublados 

ou com chuva. 

 

11.00 – PINTURAS P/ INTERIORES E EXTERIORES 
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Todas as paredes internas deverão ser pintadas com tinta acrílica na cor branco 

acabamento acetinado com 2 demãos, sobre selador e massa corrida, na cor Branco, 

após os devidos reparos e tratamentos, com no mínimo duas demãos e/ou o número 

de demãos necessárias para um perfeito acabamento. Deverá ser utilizada mão de 

obra especializada em pintura. Preparação das paredes: as superfícies deverão estar 

firmes, coesas, secas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. 

As imperfeições das superfícies devem ser corrigidas usando-se lixa de granulometria 

adequada, sendo as imperfeições das superfícies corrigidas com massa acrílica. 

 

11.01 - PINTURA DO FORRO 

Nos forro da guarita e coreto o forro receberá acabamento na face inferior com massa 

corrida selada, com tratamento final com tinta acrílica fosco, na cor Branco Neve  

na quantidade de demãos suficientes a garantir a homogeneidade da pintura. 

 

11.02 - A APLICAÇÃO DA PINTURA COM PRIMER ANTI PICHAÇÃO. SERÁ EM 

PAREDES COM DUAS DEMÃOS. 

Preparação da superfície: A superfície a ser tratada deve estar limpa (pó, 

umidade, óleos, graxas, vernizes, agentes de cura, etc), isenta de partículas soltas e 

seca. será aplicado em todo coreto e grarita  sobre superfícies pintadas, deve-se 

checar se há aderência da pintura na superfície. Não aplicar o produto em pintura não 

curada e/ou superfície úmida. 

Aplicar com rolode lã de carneiro ou pulverização do tipo airless para grandes 

áreas, de forma a obter uma camada contínua e uniforme. Garantir a cobertura total da 

superfície inclusive irregularidades do acabamento de base para garantir uma película 

protetiva na superfície completa. O período entre demão é de 3 a 6 horas e a cura total 

é de 7 dias,APLICANDO PELO menos 2 demãos. 

 

12.00 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

12.01- TUBULAÇÃO: 

A tubulação de água potável fria será executada (PVC), rígido e embutida na 

parede nas edificações. será realizado uma inspeção pela contratada para sanar e as 

problemáticas existentes no coreto, e execultar o novo projeto da fonte. As 

canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo 

apresentar declividade mínima de 2 % no sentido do escoamento. As canalizações não 

poderão passar dentro de fossas, poços absorventes, poços de vista, caixas de 

inspeção ou valas. Apesar de admitidas em normas, é vedada a execução de 

curvaturas nos tubos. As mudanças de direção serão efetuadas, sempre, por meio de 

conexões. Durante a construção até a montagem dos aparelhos, as extremidades 

livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues. Não será 

aceito o uso de buchas de madeira ou papel. 

 

12.02 - REGISTROS E CONEXÕES: 

Registros serão em PVC, em conformidade com a pressão de serviço da rede. 

Todas as peças serão instaladas de acordo com orientação do fabricante. Para 

garantir a estanqueidade do circuito hidráulico, durante a fase de instalação dos 

registros deverão ser observadas as seguintes recomendações: Rejeitar peças, 
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conexões ou tubos cujas roscas se apresentem amassadas ou defeituosas; lavar ou 

limpar as roscas e sempre utilizar elemento vedante conforme recomendação do 

fabricante. 

 

 
13.00 - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS: 

Os aparelhos e acessórios serão nacionais, porcelâmico, bem cozidos, sem 

deformações ou fendas, sonoras e praticamente impermeáveis. O esmalte deverá ser 

homogêneo, sem manchas, depressões, granulações e fendilhamentos. Registros e 

metais serão em latão cromado e polido. Todas as peças serão instaladas de acordo 

com orientação do fabricante. Os registros de gavetas e válvulas de manobra 

obedecerão a especificações da ABNT-EB-141. 

 

13.01 - TORNEIRA: 

Será cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio, incluso o fornecimento e 

a instalação. 

 

13.02 - VASO SANITÁRIO: 

O vaso sanitário será sifonado convencional de louça branca. A instalação do 

vaso sanitário compreenderá a sua fixação e ligação à rede hidráulica, sendo que entre 

o piso e a bacia deverá ser executado o rejunte. Após a, deverá ser verificado o 

funcionamento da instalação. Todas as peças serão instaladas de acordo com 

orientação do fabricante. Nos sanitários projetados para deficientes físicos, PPD, o 

vaso sanitário será elevado para adequar-se a NBR 9050/94 (Portadores de deficiência 

física). 

 

13.03 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM/SEM COLUNA: 

Conjunto formado por lavatório de louça e acessórios metálicos. A instalação 

do lavatório de louça compreenderá a sua fixação e ligação à rede hidráulica. Após a 

instalação do lavatório e acessórios, deverá ser verificado o funcionamento da 

instalação. Entre o lavatório e a parede, deverá ser executada a vedação com silicone. 

Todas as peças serão instaladas de acordo com orientação do fabricante. 

 

14.00 - DISPOSITIVOS ELÉTRICOS: 

14.01 – FIOS E CABOS: 

Os fios e cabos referentes ao dispositivo elétrico do projeto, serão de cor Preto 

(Fase), Azul(Neutro), Amarelo com Verde (Terra),Cinza(Retorno), nos diâmetros: 

1,5mm, 2,5mm, 4mm, 6mm,10mm,16mm e 25mm, conforme carga de distribuição dos 

dispositivos elétricos. 

 

14.02 - CAIXA DE MEDIDORES: 

Caixa de proteção para medidor monofásico e trifásico, de metal. 

 

14.03 - LUMINÁRIA LED: 
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As luminárias serão tipo painel de led de sobrepor funcionando como unidades 

de Iluminação, apresentando as seguintes características: redonda bivolt, luz branca, 

50 w . 

 

14.04 - TOMADAS: 

Além do especificado abaixo, deverão ser observadas as demais condições de 

tensão e corrente projetadas para cada uso. Deverão receber acabamento com 

espelho de PVC com nervura de reforço na parte interna. Deverão estar perfeitos, sem 

rachas ou empenos. As tomadas serão com contatos rigidamente ajustados, plugues 

redondos, tipo 2P + T. Todas as tomadas possuirão conexão elétrica com a terra. 

 

14.05 - DISJUNTORES:  

Serão do tipo alavanca e com proteção termomagnética conjugada, norma DIN. 

14.06 - INTERRUPTORES: 

Serão de funcionamento suave com boa histerese mecânica. Deverão receber 

acabamento com espelho de PVC com nervura de reforço na parte interna. Deverão 

estar perfeitos, sem rachas ou empenos. 

 

14.07 - CONDUTORES ELÉTRICOS: 

Serão de cobre eletrolítico de alta condutividade com isolamento termoplástico 

antichama, tipo flexíveis. Para circuitos terminais, isto é, circuitos que partem de 

centros de distribuição protegidos mecanicamente por eletrodutos, possuirão isolação 

para 70º/750V. Não será permitido emendas dos fios fora de caixas. Os alimentadores 

dos CD’s serão contínuos, sem emendas e possuirão isolação para 750V, exceto 

quando na situação enterrada, os quais deverão possuir isolação para 1000V. 

 Para os circuitos terminais, os condutores fase(220V) serão sempre na cor 

vermelha, os condutores fase(127V) serão sempre na cor amarela, o neutro(220V) na 

cor azul claro, o neutro(127V) na cor branca, os retornos na cor preta e os condutores 

terra(220V) na cor verde e o condutor terra(127V) na cor verde com tarjas amarelas.  

A bitola mínima para iluminação será de 1,5mm² e máxima 2,5mm², e para as 

tomadas a bitola mínima será de 2,5mm² e máxima 4,0mm². Para efeito de cálculo, 

será considerada a potência mínima de 200W para cada ponto de tomada, tanto para 

220V como para 127V. Cada circuito de tomada não excederá ao número de 10 (dez) 

pontos. Os circuitos de tomadas e iluminação serão independentes. Outras 

especificações poderão ser determinadas em projeto, as quais terão prioridade sobre 

as especificações deste caderno de encargos. 

 

15.00 – ELEMENTOS DE URBANISMO: 

15.01 – AS MUDAS DE ARBUSTO FLORÍFERO SERÃO DO TIPO ZINIA E PETÚNIA 

PARA OS CANTEIROS DA FONTE. 

15.02 – FONTE LUMINOSA  

15.03 -CONSTRUÇÕES 

Deverão ser construídas as muretas e piso do chafariz de acordo com o projeto básico 

apresentado, utilizando materiais de acordo com as normas da ABNT e de boa 

qualidade. As formas para fazer as bordas circulares deverão ser em chapa de 

madeira resinada, com alturas especificadas em projeto. Deverá ser executado 
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concreto armado 20 MPA , aproveitando a estrutura existente.Deverá ser executado 

um contrapiso em concreto usinado com espessura de 5,00 cm conforme projeto em 

anexo. 

Após a execução do reboco interno e do piso da área da fonte luminosa deverá 

ser executado uma impermeabilização com polímeros modificados a base de cimento 

e posteriormente deve ser incorporada uma tela de poliéster.  

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de 

cimento, óleos, desmoldantes etc. Para tanto se recomenda a lavagem com escova de 

aço e água ou jato d'água de alta pressão. Ninhos e falhas de concretagem deverão 

ser tratados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.  

Concluído a impermeabilização deve-se executar uma proteção mecânica com 

argamassa 1:3 (cimento, areia) em espessura mínima de 3,00 cm de cobrimento.Após 

a execução da instalação hidráulica e elétrica da fonte luminosa deverá ser executado 

um enchimento entre as tubulações presentes no fundo e nas laterais da fonte com 

traço de 1:4 (cimento, areia) tendo como espessura no fundo de 17,00 cm e nas 

laterais 5,00 cm. 

 

15.04-REVESTIMENTOS 

Deverá ser executado revestimento do tipo pastilha cerâmica 5x5cm no piso, 

na borda interna, superior e externa do chafariz, bem como nas faces da mureta da 

floreira, sendo necessária a aprovação da cor e tipo de pastilha pelo setor responsável 

pela fiscalização da obra da Administração regional do Paranoá. 

 

15.05 -ABERTURAS 

Necessário a execução de uma porta de alumínio para o acesso ao conjunto 

de motobombas da fonte luminosa. 

Serão executadas juntamente com o chafariz, as instalações hidráulicas e elétricas da 

fonte luminosa, observando em cada procedimento os detalhes construtivos. 

A execução do chafariz com fonte luminosa será composta pelos seguintes itens: 

 

• Bico gêiser, Vulcano e champagne nylon 85 mm 

• Bico articulado nylon 32 mm; 

• Grade de nível máximo; 

• Crivo de sucção; 

• Holofote subaquático LED multicor alto brilho; 

• Quadro de comando e automação trifásico 220v/380v; 

• Quadro de comando para transformador 12 volts; 

• Inversor de freqüência; 

• Dispositivo lógico de comando e automação; 

• Três conjuntos moto bombas submersas 4,0cv trifásica 380 v; 

• Caixa de passagem de borda; 

• Instalações elétricas (cabos, fios e conexões). 

 



             GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII 

 
16.00 -DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 

16.01 - BICO GÊISER, VULCANO E CHAMPAGNE NYLON OU INOX 85MM 

Bicos Gêiseres, Vulcano e champagne, fabricados em nylon branco de alta 
resistência, usinado, com bocal e rosca bsp 3 polegadas x 85mm com altura variável 
de acordo com especificação da bomba e tubulação. 
Os Bicos têm como função formar o efeito espumante no modo Gêiser ou 
Champagne. 

 
 

 
16.02-BICO ARTICULADO NYLON OU INOX  

Deverá ser utilizado bicos articulados usinados em Nylon, com rosca npt 1" 
polegada para adaptador de 01". Indica-se bicos articulados com passagem de 18 mm 
de água para projeção de até 12000 litros hora juntamente com Adaptador NPT/BSP, 
porca de regulagem de ângulo manual em nylon, e bicos articulados com 22 cm de 
altura podendo ser vertical, articulado, efeito Sólido ou Gêiser. 

 
 
16.03-RALO QUEBRA ONDAS 

Nas paredes laterais da fonte luminosa deverá ser executado um dispositivo de 
nível máximo, ladrão de chuva, fabricado em inox.                                                      
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16.04-HOLOFOTE SUBAQUÁTICO LED MULTICOR ALTO BRILHO 

Será executado holofotes do tipo subaquático blindado, parafusos em aço inox. 
Lâmpada LED subaquático Multicor alto brilho 5w x 12 volts. Cabo 6,00 mm medindo 
50 cm.  
 

 
 
 
16.05-QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO TRIFÁSICO 220V/380V 

Para o controle automático da iluminação deverá ser instalado um quadro de 
comando com automação digital para proteger os equipamentos, às pessoas. O 
mesmo terá um disjuntor DR, relê térmico, timer digitais, transformador 12 volts, 
proteção total à pessoa anti fuga de corrente, proteção total ao equipamento, botoeiras 
e visor digital para controle de bomba submersa trifásica 220v e conjuntos de holofotes 
12 volts conforme projeto. 
 Também está previsto nesse kit, as canaletas de acabamento, bornes sacks, 
anilhamento numerado em terminais e cabos, montado em armário de aço com pintura 
anticorrosão. 

 
 
16.06 -QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: 
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Será para 28 disjuntores termomagnéticos. Será para a instalação dos 

disjuntores dos circuitos de distribuição e proteção geral e será para a instalação dos 
dispositivos DR, relativos à cada circuito de distribuição. As caixas serão instaladas 
lado a lado. Junto ao CD, na caixa dos disjuntores, será instalada a proteção DPS para 
cada fase. Todos os espaços vagos que não possuírem disjuntores ou DR's, deverão 
ser colocadas proteções isolantes para evitar contato inadvertido com qualquer parte 
viva. Para o acabamento da instalação serão instaladas barras de aterramento, barras 
de neutro e todas as terminações dos condutores possuirão terminais, tipo pino, garfo, 
olhal ou sapata, conforme o caso. Será de embutir, e em chapa metálica. 
 

 
 
 

16.07 -INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

Deverá conter na um inversor de frequência nos quadros de comando, para 
partidas e movimentos lentos dos efeitos aquáticos. Um sincronizador com sistema 
lógico programável para show Aquático. 
A empresa executora será responsável pela instalação no quadro de comando com 
automação digital, projeto de força e comando. 
 

 
 
16.07 -CLP 

Será executado um controlador lógico programável, para comandar e acionar 
os holofotes subaquáticos e os conjuntos moto-bomba, conforme o projeto proposto 
pela empresa executora. Este dispositivo é um acessório extra e programador digital e 
será fornecido com um programa pré-instalado e embutido no quadro de comando. 
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16.08 - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA 5,42 CV TRIFÁSICA 380 V 

Deverá ser executado um conjunto moto-bomba submersa, bocal de recalque 
de 03", 4,0cv trifásica 380V, eixo vertical, IP68, portátil, rotor semi-aberto, temperatura 
máxima de fluído de 40ºC, uso submerso, sólido em suspensão de 05mm, proporção 
máxima de sólidos em suspensão de 20% em volume com peso específico inferior a 
01g/cm³. Acionamento com partida direta trifásica 380v - Motor Submerso de 4,0CV. 
Alta pressão e super alta vazão de 70.000 litros hora. 

 
 
16.09 -CAIXA DE PASSAGEM 

Será executado 01 caixa de passagem de borda inferior e 04 laterais com 
tampa e parafusos, metálicas com 05 passagens, deverão ser vedadas com borracha 
em formato retangular 15,00 cm x 15,00 cm x 10,00 cm. As caixas terão coloração de 
alumínio e serviram para a passagem de cabos das bombas e da iluminação 
subaquática. 
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17.00 – GUARDA CORPO DAS ESCADAS  

Conjunto de guarda corpos para coreto em perfil de aço carbono galvanizado com 

secção retangular para a requadração de 80x40x1,5mm, flanges de fixação de aço de 

carbono com 3   mm de espessura e pintura com tinta  P.U. na cor preta em perfeito 

acabamento, seguindo o modelo em projeto , o guarda corpo da guarita será do 

mesmo modelo do coreto. 

 

 
 
 
17.01 – GRADE PARA CORETO 

Conjunto de guarda corpos para coreto em perfil de aço carbono galvanizado com 

secção retangular para a requadração de 80x40x1,5mme desenhos internos em perfil 

de carbono galvanizado com secção quadrada de 40x40x1,5mm juntas em perfil 

dobrado em chapa de aço com 1,5mm e flanges de fixação de aço de carbono com 

3mm de espessura e pintura com tinta  P.U. na cor preta em perfeito 

acabamento,serão 11 peças medindo 1,83x1,10m, e 2 medindo 065x1,10m,a 

contratada antes da fabricação deve fazer a medição "in locu" para garantir a perfeita 

fabricação e instalação do guarda corpo. 
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18.00 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

18.01 - PLACA DE INAUGURAÇÃO: 

Placa de bronze de 35x50 cm. 

 

18.02 - LIMPEZA DA OBRA: 

A. Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as peças 

remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

B. Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos 

os seus acessos. 

C. Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da 

edificação. 

D. Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 

E. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA 

executará todos os arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO 

determinar. 

 

18.03 - PROCEDIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: 

• Limpeza com vassouras e espátulas nos cimentados lisos. 

• Após a conclusão das demais limpezas, deverão ser removidos todos os 

detritos provenientes da construção e da limpeza geral. 

• Para cada item construtivo, será empregada a técnica adequada e discriminada 

para os diversos estágios da construção. 

 

18.04 - DESMONTAGENS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: 

Serão procedidos todos os serviços necessários às desmontagens e demolições 

provisórias que foram utilizadas. 

 

18.05 - REMOÇÃO DE MATERIAL E ENTULHO: 

Todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras 

utilizáveis de materiais, ferramentas, acessórios, serão totalmente removidos da obra. 

 

 

18.06 - RECEBIMENTO DA OBRA: 

Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável por sua Fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ao término do período de 120 

dias de conservação. 

Uma cópia do termo de recebimento provisório será encaminhada à Comissão de 

Recebimento de Obras e Serviços, para as providências necessárias ao recebimento 

definitivo do objeto do contrato, que será efetuado depois de transcorrido o prazo de 50 

(cinquenta) dias corridos, necessários à observação para comprovação de sua 

adequação aos termos contratuais. 

Para recebimento da obra a firma deverá apresentar ainda: 



             GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII 

 
• Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais (Parágrafo 2º do Art. 32 da Lei 

8.666/93), compreendendo: 

• Certidão Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme Lei Nº 8.212 de 1991. 

 

 

“Havendo irregularidades neste instrumento entrar em contato com a Ouvidoria 
de Combate à corrupção no telefone: 0800-6449060.” 
 

 

 

 

 

Elaborado por: 

GABRIELA MOREIRA DA SILVA 

Gerente de elaboração e aprovação de projetos-GEAP 

 

 

Paranoá, 03 de Novembro de 2020. 

 

 


