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EDITAL  

 

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2012 
 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DATA DE ABERTURA: 02 DE MAIO DE 2012 

HORÁRIO: 16 H 

LOCAL: SALA DE REUNIÃO DA COMODORIA “PLENÁRIO” 

ENDEREÇO: SCEN TRECHO 02 CONJ. 04 ASA NORTE – BRASÍLIA-DF 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE 

BRASÍLIA, nomeada pelo Ato da Comodoria AC 30/2011 de 24 de novembro de 2011, 

receberá propostas de preço para o RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS 

ESTACIONAMENTOS DAS CHURRASQUEIRAS E SEDE SOCIAL, conforme 

especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, que integra este edital como 

ANEXO I. 

 

1.2  Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou 

contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao perfeito 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

 

II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderá participar da licitação qualquer firma legalmente constituída, especializada no 

fornecimento do objeto deste Edital, sediadas ou não no Distrito Federal, que satisfaçam 

as condições da presente licitação, exceto: 

 

a) Empresas constituídas em consórcio; 

b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão do direito de licitar ou contratar com o IATE; 

c) Empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do capital 

social ou responsáveis técnicos, sejam dirigentes ou funcionários do IATE, ou que 

tenham sido até a data da publicação do presente ato convocatório; 

d) Pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada ou 

representante legal de outra licitante. 

 

2.2 A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e 

conteúdo deste edital, regulamentos, instruções e leis aplicáveis. 
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III - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

 

3.1 A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes na data, hora e local indicados 

no preâmbulo deste Edital, devendo a licitante apresentar simultaneamente seus 

documentos de habilitação e proposta em dois envelopes lacrados, endereçados à 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 

contendo, obrigatoriamente, na parte externa e frontal, clara e visivelmente, além da razão 

social da licitante, as seguintes indicações: 

 

ENVELOPE N.º 01 - “PROPOSTA” 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2012 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

 

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2012 

      RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

 

PROPOSTA 

 

3.2 O envelope, com título PROPOSTA e lacrado deverá conter folhas numeradas 

sequencialmente e rubricadas, em uma via, digitadas em língua portuguesa, em papel 

timbrado, com linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras e entrelinhas, assinada a 

última página e que identifique a firma e o assinante, constando CARTA PROPOSTA DE 

PREÇOS, com a especificação do objeto solicitado e mais o seguinte: 

 

a) Planilha de preço com relação dos produtos e serviços, com preço unitário e total, fixo, 

irreajustável e em moeda nacional; 

b) Prazo de validade da proposta que não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, 

contados a partir de sua apresentação; 

c) Declaração de que os preços propostos são líquidos e neles estão incluídos todos os 

impostos, inclusive, carga, descarga, transporte e responsabilidade sobre material, fretes, 

taxas, emolumentos e demais adicionais de qualquer natureza e quaisquer descontos e 

despesas, tudo enfim o que for necessário para o fornecimento do objeto desta licitação; 

d) Atestado de “Visita Técnica”, nos moldes do ANEXO III, emitido pelo engenheiro 

responsável, comprovando que o Responsável Técnico da licitante proponente, futuro 

responsável pela execução, visitou o local dos serviços, objeto deste certame ou 

Declaração formal, assinada pelo responsável técnico, de que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não à utilizará para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejarem avenças técnicas ou financeiras com o IATE, 

conforme ANEXO IV; 

e) Alíquota de impostos incidentes se for o caso, de IPI e ICMS; 
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f) Declaração de que se sujeita, inteira e plenamente, às condições do edital; 

g) Certidões Negativas do INSS e FGTS; 

h) Assinatura de pessoa devidamente habilitada ou credenciada, ficando a mesma, a critério 

da Comissão, sujeita à comprovação, no ato da abertura. 

 

3.3. A proposta uma vez aberta vincula o licitante, obrigando-o a fornecer o objeto licitado, 

caso lhe seja adjudicado o objeto da presente licitação. 

 

3.4. Pedidos de retificação por engano na cotação do preço, somente serão aceitos antes de 

abertas às propostas. 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

3.5. A licitante deverá apresentar os seguintes documentos em cópias autenticadas em 

cartório: 

 

a) Contrato Social ou Ata de Constituição e respectivas alterações posteriores, registrados na 

Junta Comercial. Os documentos deste item poderão ser substituídos pelo "extrato de 

registro social" expedido pela Junta Comercial; 

b) Registro válido no CNPJ/MF; 

c) Alvará de funcionamento; 

d) Registro da Inscrição Estadual; 

e) Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço do Sócio representante legal da 

empresa. 

 

3.6. Dois atestados de capacidade técnica, emitidos por empresas bem conceituada de 

qualquer região do país ou por órgãos dos governos estadual ou federal, que atestem a 

prestação do serviço semelhante. 

 

3.7. A critério da CPL poderá ser inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de 

apresentar qualquer documento exigido neste edital. 

 

3.8. Não será aceito, em nenhuma hipótese, credenciamento ou procuração mútua entre 

licitantes. 

 

IV - DO JULGAMENTO 

 

4.1 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

desclassificará as propostas que: 

 

a) Apresentarem preços excessivos ou inexequíveis; 

b) Contiverem qualquer limitação, reserva ou condições contrastantes com as do presente 

Edital; 
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c) Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e 

avaliação do objeto licitado; 

 

d) Não estiverem devidamente assinadas. 

 

4.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive preços 

ou vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 

 

4.3 O IATE se reserva o direito de recusar qualquer das propostas, ou todas em conjunto, 

caso ocorra algum dos itens referentes à aceitabilidade das mesmas. 

 

4.4 No julgamento das propostas, atendidas as exigências da presente licitação, considerar se 

a vencedora a licitante que tiver apresentado o MENOR VALOR GLOBAL, observados 

os prazos de atendimento, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 

condições definidas neste Edital, sendo desclassificada a proposta que estiver em 

desacordo com as exigências nele contidas. 

  

4.5 Havendo discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro e havendo 

discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por 

extenso, fazendo-se as correções correspondentes. 

 
4.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 

presente Edital que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento. 

 
4.7 Em igualdade de condições serão solicitadas novas ofertas de preços somente aos 

licitantes empatados, para apresentação no prazo de 24 horas, não se admitindo nas novas 

cotações, preços acima dos praticados na primeira. Persistindo o empate, a classificação 

será decidida por sorteio. 
 

 V – DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 
 

5.1 O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora será fixado no quadro de 

avisos do IATE, e disponível no www.iatebsb.com.br. 

 
5.2 Dos atos da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso que deverá ser formalizado 

por escrito ao IATE após 02 (dois) dias úteis da divulgação do resultado, dirigido ao 

Presidente da Comissão. 

 

5.3 O resultado da licitação, bem como o julgamento dos recursos serão homologados pelo Sr. 

Comodoro do IATE. 

 

 

 

http://www.iatebsb.com.br/
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VI – DA ADJUDICAÇÃO 

 

6.1 Homologado o resultado da licitação, a adjudicação será feita em favor do licitante 

vencedor, por intermédio de Contrato, o qual será firmado após o parecer da Comissão e 

autorização do Senhor Comodoro. 
 

VII - DAS PENALIDADES 

 

7.1 A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o instrumento de adjudicação, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da proposta. 

 

7.2 Pela inexecução, total ou parcial da contratação, o IATE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 I - Advertência; 

 

 II - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia corrido de atraso na entrega do objeto, 

até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do serviço; 

 

 III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

IATE, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

7.3 Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na entrega do fornecimento do objeto, sem 

manifestação da CONTRATADA aceita pelo IATE, estará caracterizada a recusa, 

causando o cancelamento do instrumento de adjudicação e a aplicação da multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado. 

 

7.4 Se a multa aplicada for superior a qualquer valor de garantia porventura prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada de 

pagamentos eventualmente devidos pelo IATE ou cobrada judicialmente. 

 

7.5 As sanções previstas nos incisos I e III do item 7.2 poderão ser aplicadas juntamente com 

a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis. 

 

7.6 No interesse exclusivo do IATE poderá este, através da Comodoria, autorizar o 

recebimento do objeto licitado, após o trigésimo dia de atraso, sem prejuízo da aplicação 

da multa prevista. 

 

VIII - DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

8.1 A contratação será firmada na forma da Minuta do Contrato conforme ANEXO II deste 

Edital. 
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8.2 O representante legal da licitante vencedora deverá comparecer ao IATE no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, para assinatura do instrumento 

contratual. 
 

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 O IATE poderá inserir, a seu critério, aditamentos, modificações ou revisões no presente 

ato convocatório, até 02 (dois) dias antes da data marcada para a entrega das propostas, os 

quais serão encaminhados, através de carta, fax ou e-mail, a todas as empresas interessadas 

que tenham adquirido o Edital, podendo, também a seu critério, conceder novo prazo para 

a apresentação das propostas. 

  

9.2 O IATE se reserva o direito de revogar, adiar ou anular a presente licitação, no todo ou 

em parte, adjudicar o fornecimento parcial ou total do objeto, bem como promover 

alterações de acordo com as necessidades do clube após a adjudicação. 

 

9.3 A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar das licitantes, em todas as fases da 

licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou documentos, se entender que são 

necessários para o seu julgamento, vedados a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

  

9.4 Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, 

segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, 

suas consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade exclusiva da adjudicatária, 

que deverá responder pelos mesmos e defender o IATE, em juízo ou fora dele, contra 

eventuais reclamações relacionadas com o assunto. 

 

9.5 Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, com base nas 

normas de licitação do ICB e nas práticas jurídicas pertinentes. 

 

9.6 Caso, por qualquer motivo, a presente Licitação não possa ser realizada na data prevista, e 

não havendo retificação de convocação, esse evento será realizado no primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e horário previstos, independentemente de qualquer 

comunicação às interessadas. 

 

9.7 Não se obtendo o número mínimo estabelecido de 03 (três) licitantes, o processo 

licitatório será repetido, incluindo-se no novo certame os proponentes que anteriormente 

apresentaram propostas. 

 

9.8 Não se obtendo o número mínimo de 03 (três) licitantes no segundo certame, a Comissão 

Especial de Licitação poderá apurar o resultado com qualquer número de licitantes. 
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9.9 Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter técnico, na interpretação dos termos deste 

Edital, poderão obter os esclarecimentos necessários junto à DIRETORIA DE 

ENGENHARIA, através do telefone (61) 3329-8738, ou pessoalmente no endereço 

mencionado no preâmbulo do presente instrumento convocatório, no horário de 09h às 

17h, de 2ª a 6ª feira. 

 

X – ANEXOS 

 

10.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO III - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A 

OBRA 

ANEXO V – CROQUI ESTACIONAMENTOS 

ANEXO VI – CROQUI PAVIMENTAÇÃO 

ANEXO VII - PLANTA GERAL 

 

 

Brasília-DF, 20 de abril de 2012. 

 

 

 

 

ANDRÉ RUELLI 

Presidente da Comissão 

 

 

 

ÁLVARO JOSÉ LINDOSO 

VEIGA 

Integrante Efetivo 

 

 

 

GUSTAVO MANOEL SALOMON DE FARIA 

Integrante Efetivo 
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ANEXO I 

 

-TERMO DE REFERÊNCIA- 

 

I – DO OBJETO 
 

1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade promover o RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO DOS ESTACIONAMENTOS DAS CHURRASQUEIRAS E SEDE 

SOCIAL com área total de 12.352,55 m², conforme Croqui das Áreas ANEXO V e VI, e 

Planta Geral ANEXO VII. 

 

1.2 As obras deverão atender as especificações técnicas e o projeto básico fornecido pelo 

IATE. 

 

1.3 Deverão ser devidamente removidos da obra, após o seu termino, todos os materiais e 

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

acessórios. 
 

II – ESPECIFICACÕES, NORMAS E ENCARGOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS. 

 

2.2 Características da obra 

 

a) Execução dos serviços de recuperação dos estacionamentos da sede social e 

churrasqueiras. 

 

2.3 Projeto básico 

 

a) Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA assume inteira a responsabilidade 

sobre os projetos apresentados, não sendo admitida qualquer alegação quanto a omissões, 

que venham a onerar a obra. 

 

2.4 O IATE, fornecerá à CONTRATADA: 

 

a) Toda documentação necessária à execução dos serviços. 

b) Caderno de Especificações.  

 

2.5 Remoções 

 

a) A CONTRATADA procederá a periódica remoção de todo o entulho e detritos 

decorrentes da execução da obra, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado 

pelo S.L.U. 

 

2.6 Serviços de implantação de meios-fios 
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a) Sempre que não houver especificação em contrário o serviço compreenderá o 

fornecimento, o transporte e assentamento das pedras de meio fio, incluindo todos os 

serviços preliminares, como escavações, aterros, acabamentos e limpeza final, de acordo 

como disposto nesta norma. 

        

b) Fabricação das Peças 

 

Meio Fio: 

 

• As pedras terão 30 centímetros de altura, 15cm de espessura na base, 12cm de 

espessura no topo e canto externo arredondado, de acordo com desenho padrão 

NOVACAP. 

 

c) Fabricação 

 

• As formas deverão ser metálicas. A vibração será mecânica, aplicada de modo evitar a 

segregação dos agregados a formação de bolhas e os defeitos superficiais. As pedras 

deverão permanecer um mínimo de 24 horas nas formas, antes das desmoldagem. 

É absolutamente vedado o uso de massa para correção de defeitos nas superfícies das 

peças. 

 

d) Aceitação 

 

As peças para serem aceitas pela Fiscalização, deverão ser previamente submetidas a: 

 

• prova de carga, para verificação da resistência da ruptura, a ser realizado pelo 

Laboratório de Concreto da Divisão de Tecnologia do Departamento de Urbanização da 

NOVACAP. 

 

• exame dos agregados para verificação de sua resistência ao desgaste, de acordo com as 

Normas da ABNT. 

 

e) Para fins de controle da Fiscalização e do Laboratório, o fornecimento será dividido em 

lotes de, no Máximo 500 pedras, correspondendo cada lote a um certo numero de dias de 

produção. 

 

f) Caberá a firma CONTRATADA comunicar ao IATE a cada vez que tiver um ou mais 

lotes prontos para entrega, com o objetivo de serem os mesmos submetidos as provas de 

carga. A comunicação será feita por escrito com a maior antecedência possível, indicando-

se a data em que pedras estarão disponíveis para os testes. Essas datas serão fixadas pela 

CONTRATADA, de acordo com o traço empregado e o processo de cura. 
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g) A Fiscalização escolhera aleatoriamente três pedras de cada lote as quais serão 

remetidas pela firma ao Laboratório estipulado pelo IATE para serem submetidas a uma 

prova de carga a flexão.  A prova competirá em apoiar se a pedra, deitada em com suas 

dimensões menor da vertical, sobre dois apoios, distantes entre si de 80cm, submetendo-a 

a cargas    concentradas e sucessivas de, respectivamente, 1.600, 1.700 e 1.800 kilogramas. 

Os resultados serão considerados satisfatórios quando: 

 

• uma das pedras tiver resistido à carga de 1600 kg e as outras duas tiverem resistido à 

carga de 1800 kg ou quando: 

• duas das pedras tiverem resistido à carga de 1.700kg e a outra tiver resistido a carga de 

1.800kg. 

 

h) A CONTRATADA poderá solicitar repetição dos ensaios sobre um determinado lote 

recusado por insuficiência de resistência, mas a repetição só será realizada após decorridos 

pelo menos sete dias a partir da primeira prova. Para repetição da prova serão escolhidas 

06 (seis) pedras do lote sob suspeita e os resultados serão considerados satisfatórios 

quando: 

 

• duas das seis pedras tiverem resistido à carga de 1.600kg e as outras quatro a 1.800kg 

ou quando: 

• quatro das seis pedras tiverem resistido à carga de 1.700kg e as outras duas a 1.800kg. 

 

i) Se a segunda prova resultar ainda insatisfatória, a CONTRATADA poderá voltar a 

solicitar, mais uma vez a repetição dos ensaios, que serão realizados após decorridos pelo 

menos sete dias da segunda prova. Os procedimentos serão os mesmos aplicáveis a 

segunda prova, conforme descrito acima. 

 

Se a terceira prova apresentar resultados ainda insatisfatórios, todo o lote será recusado em 

caráter definitivo. 

 

j) Nenhuma peça de meio fio poderá ser assentada na obra se o lote correspondente não 

tiver sido previamente aceito pelo Laboratório. Além disso, a fiscalização poderá recusar 

qualquer pedra, que mesmo pertencendo a um lote aprovado pelo Laboratório, apresente 

defeitos de acabamento ou defeitos visíveis de fabricação. 

 

l) A CONTRATADA é inteiramente responsável pela colocação na obra de pedras 

pertencentes a lotes recusados pelo Laboratório, ficando a seu cargo a substituição das 

mesmas, independentemente das cominações legais relativas ao descumprimento das 

condições contratuais. 

 

m) Para o caso de haver necessidade, por parte da CONTRATADA, de assentamento de 

pedras antes da realização das provas de carga, a firma deverá mencionar este fato em sua 

comunicação ao IATE para este fim, cabendo a Fiscalização a escolha das peças a serem 

testadas. 
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n) Se um lote de pedras for colocado na obra sem que a Fiscalização tenha sido 

devidamente informada para a escolha das peças a serem submetidas aos testes, ou ainda, 

se o teste aos 28 dias resultar negativo, o lote será liminarmente recusado. As pedras do 

lote recusado não serão pagas, podendo a Fiscalização exigir-se sua retirada e substituição, 

as expensas da CONTRATADA. 

 

o) Colocação 

 

• O assentamento dos meios fios será efetuado nos locais objeto do contrato. A 

CONTRATADA deverá ter pessoal técnico capacitado para os serviços de locação e 

nivelamento de acordo com os desenhos e as instruções fornecidas pela Fiscalização. A 

CONTRATADA é integralmente responsável por quaisquer erros verificados nos 

serviços. 

 

• O trabalho compreende as seguintes etapas: 

     

p) Escavação em qualquer tipo de terreno ou superfície, inclusive base estabilizada em 

cascalho ou capa asfáltica. 

 

q) Assentamento das pedras: 

 

r) Rejuntamento entre as Pedras de meio-fio com massa de cimento e areia no traço 1:4 

 

s) Escoramento da linha de meios-fios assentados por meio de bolas de concreto no traço 

1:2.5:5 correspondendo uma bola de concreto para cada pedra de meio fio. 

 

t) Enchimento da junta entre o meio-fio e o pavimento, para o caso de o assentamento ter 

sido realizado em área já pavimentada. Este enchimento será feito com argamassa de 

cimento e areia traço 1:4, preenchendo-se totalmente a junta em toda sua extensão e 

profundidade, formando um único plano com o pavimento existente e apresentando 

perfeito acabamento. 

 

u) No caso de o assentamento ter sido realizado antes da execução do pavimento, a junta 

entre o meio fio e o terreno, pelo lado da via de trafego deverá ser preenchida com 

argamassa magra de cimento e areia no traço 1:10 

 

v) A colocação de terra para escoramento na parte de trás da linha de meios-fios não é 

exigida, em principio. Quando este serviço for necessário, será medido e pago 

separadamente.  

 

2.7 Serviços de pavimentação asfáltica 
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O IATE fornecerá às firmas empreiteiras o projeto de urbanização, projeto básico e 

especificações. 

 

III - NORMAS SERVIÇOS DE ARRUAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

 

3.2 Locação 

 

a) A fiscalização do IATE acompanhará a execução dos trabalhos e verificará a locação e 

os níveis, sendo a firma obrigada a refazer os serviços cuja locação ou cujas greides não 

estiverem de acordo com as normas. 

 

b) Sempre que, pelas condições do terreno, ou pela presença de obras de urbanização não 

previstos pelo projeto, surgir a necessidade de alterações do projeto ou de greide, a firma 

deverá levar o assunto ao conhecimento da fiscalização que, submeterá à apreciação do 

setor competente para o pronunciamento. 

 

c) Sempre que não houver especificações diferentes, serão adotadas as seguintes medidas 

em função da largura da faixa de asfalto (L) e das espessuras da base (h1) e da sub-base 

(h2). 

 

IV - FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE LARGURA DO PAVIMENTO PARA 

EFEITO DE PAGAMENTO 

 

   CAPA 

 

           BASE 

             SUB-

BASE 

            SUB-

LEITO 

            

 

  

 TERRAPLENAGEM 

Desmatamento/limpeza = L + 0,80 (m) + 3 (h1 + h2) + 0,40 

Terraplenagem  = L + 0,80 (m) + 3 (h1 + h2) + 0,20 
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Sub-leito = L + 0,80 (m) + 3 (h1 + h2) 

Largura média de sub-base  = L + 0,80 (m) + 3 (h1 + h2) + 3 x h1 

                                   2               2 

Largura média da base  = L + 0,80 (m) + 3 x h1 

                              2                 

Largura da faixa imprimada  = L + 0,20 (m) 

Largura da pista asfaltada  = L (m) 

 

• Estas medidas servirão também de base para efeito de medição das obras, não sendo 

pagos os serviços executados a mais devido a maior largura ou maiores espessuras em 

relação às especificadas. 

 

4.2. Pavimentação 

 

a) Todos os serviços de pavimentação serão executados de acordo com as normas 

estabelecidas pelo DNER (de 1960), bem como com as demais legislações aplicáveis à 

matéria. 

 

4.3 Para verificação da compactação o laboratório autorizado efetuará controles de densidade. 

  

a) Do sub-leito  pelo método de proctor normal, sendo exigida densidade média de 100%, 

com tolerância de até 97% em pontos isolados. 

 

b) Da sub-base e base, pelo método proctor intermediário, sendo a média exigida de 

100%, com tolerância de 98% em pontos isolados. 

 

4.4 Nenhum serviço poderá ser iniciado se não tiver sido previamente controlado e liberado 

pelo laboratório. 

 

4.5 Pré misturado a frio. 

 

Será executado com emprego de emulsão asfáltica, devendo respeitar as seguintes normas: 

 

a) Será executado a recuperação dos buracos existentes conforme, as normas de tapa 

buraco que constam neste caderno; 

 

b) Será aplicado o PMF com utilização de acabadora e após compactado com a utilização 

de rolo pneumático e rolo liso. 
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c) A abertura do tráfego deverá ser feita no mínimo de 12 horas após a conclusão dos 

serviços, tomando-se o cuidado de proceder, periodicamente à varredura da pista, evitando 

que o excesso acumulado forme ondulações que poderão se transmitir ao revestimento. 

 

4.6 Aplicação de lama asfáltica 

 

a) Todos os materiais a serem empregados deverão ser submetidos a exame de laboratório. 

 

4.7 Agregado Mineral:  
 

a) Será construído de areia ou mistura de areia com pó de pedra dentro da seguinte faixa 

granulométrica:  

Peneira nº % passando 

4 100 

8 70 - 100 

16 40 - 80 

30 30 - 60 

50 20 - 50 

100 10 - 25 

200 5 - 15 

 

b) O controle na peneira nº 200 será rigoroso, pois dele depende, principalmente, a 

qualidade da lama asfáltica. O pó-de-pedra deverá ser proveniente da britagem de rocha 

que apresenta desgastes Los Angeles não superior a 55%. O agregado deverá ser limpo, 

isento de matéria orgânica, constituído de partículas duráveis e apresentar um equivalente 

de areia igual ou superior a 40%. 

 

4.8 Ligante betuminoso: Serão empregados emulsões asfálticas catiônicas de ruptura lenta do 

tipo LA-1C e LA-2C, emulsões asfálticas aniônicas do tipo LA-1 e LA-2 e emulsões 

asfálticas especiais do tipo LA-E. 

 

a) A seleção do tipo emulsão, que depende principalmente da adesividade aos agregados 

disponíveis será feito pelo ensaio Wet Track Abrasive Test complementado pelo ensaio de 

adesividade Riedel Weber dos agregados. O emprego de qualquer outro tipo de ligante 

betuminoso deverá ser previamente testado e aprovado pela fiscalização. 

 

4.9 Filler: Deverá ser de preferência calcário e obedecer à seguinte faixa granulométrica:  
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Peneira nº % passando 

40 100 

80 95 - 100 

200 65 - 100 

 

• Será admitido o emprego de 1 a 5% de filler em relação ao peso do agregado. 

 

4.10 Água: Deverá ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleos e outras substâncias 

prejudiciais à ruptura da emulsão. 

 

4.11 Dosagem e características da mistura 

 

a) Os agregados minerais, ligante betuminoso, filler e água serão dosados pelo ensaio Wet 

Track Abrasive Test, não sendo toleradas misturas que, submetidas a esse teste, 

apresentem desgaste superior a 0,14 g/cm2 (130 g/pe2). 

b) A mistura deverá apresentar aspecto visual uniforme, boa aderência ao pavimento 

existente e baixa permeabilidade. 

c) Em relação ao peso dos agregados minerais, os demais componentes entrarão na mistura 

nas seguintes proporções: 

 

•  Ligante betuminoso   - 10 a 25% 

•  Filler                 - 1 a 5% 

•  Água                            - 8 a 15% 

 

4.12 Quantidade 

 

a) A taxa de aplicação da lama asfáltica será aproximadamente de 4 a 6 Kg/m2 espalhada 

em camada uniforme na espessura do maior agregado. 

 

4.13 Equipamento 

 

a) A lama asfáltica  poderá ser executada manual ou mecanicamente. 

 

4.14 Processo manual: A mistura será efetuada em betoneiras, derramada diretamente sobre a 

pista e espalhada uniformemente por operários munidos de rolos e vassouras apropriadas. 

 

4.15 Processo mecânico: A lama asfáltica deverá ser preparada e espalhada por equipamento 

apropriado do tipo Cosmaq, Still ou similar, que apresente as seguintes características 

mínimas: 
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a) Silo para agregado mineral; 

b) Depósitos separados para água e ligante; 

c) Depósito para filler; 

d) Sistema de circulação e alimentação do ligante betuminoso; 

e) Sistema misturador Pug Mill; 

f) Chassi: Todo o conjunto descrito deverá ser montado sobre chassi de caminhão, ou outro 

chassi móvel - auto-propulsão atrelado a um cavalo mecânico ou trator de pneus; 

g) Caixa distribuidora: Deverá apoiar diretamente sobre o pavimento, ser montado sobre 

neoprene, ter largura regulável para 3,5 m, ser suficientemente pesada para garantir 

uniformidade de distribuição e bom acabamento. Será atrelada ao chassi por correntes. 

 

4.16 Execução 

 

a) Estocagem e preparo do agregado mineral: O pó-de-pedra e a areia previamente 

peneirados deverão ser misturados em betoneiras nas proporções dadas pelo projeto. 

 

b) Preparo da pista: A faixa a ser trabalhada deverá ser interditada ao tráfego e muito limpa 

com vassouras mecânicas ou manuais. As trincas existentes, fissuras ou outros pequenos 

defeitos deverão ser corrigidos com a própria lama asfáltica com irrigadores manuais tipo 

bico de pato, antes da passagem do equipamento. 

 

c) Espalhamento de lama asfáltica: Após preparada a pista, esta deverá ser umedecida a 

fim de reduzir a absorção do revestimento e retardar a penetração da emulsão. Ao mesmo 

tempo, deverá ser começada a confecção da massa, de acordo com o traço projetado e as 

tabelas de funcionamento do equipamento, até formar uma quantidade suficiente à 

alimentação de toda área de distribuição da caixa distribuidora. Além do operador de 

máquina, são necessários dois operários, um de cada lado da caixa, incumbidos de fazer a 

distribuição de uniforme da caixa distribuidora, usando rolos de borracha. A partida do 

veículo será feita com velocidade uniforme e a mais reduzida possível, para o início da 

operação de espalhamento. Os cuidados maiores, durante a operação, referem-se à 

verificação da consistência uniforme da massa e do carregamento uniforme da caixa 

distribuidora. 

 

d) Correção de falhas e compactação pelo tráfego: As possíveis falhas de execução, como 

escassez ou excesso de massa, irregularidades na emenda de faixas, etc., deverão ser 

corrigidas imediatamente após a execução. A escassez será corrigida com adição de massa 

e os excessos com a retirada por meio de rodas de madeira ou de borracha. Após estas 

correções, a superfície áspera deixada será alisada com a passagem suave de sacos de 

aniagem ou qualquer tecido espesso umedecido com a própria massa ou emulsão. Logo 

que a massa de lama asfáltica tenha adquirido consistência suficiente para não se deixar 

desagregar pela passagem de veículos, o que ocorre duas ou três horas após o seu 

espalhamento, a superfície será aberta ao tráfego para ser submetida a sua ação alisadora e 

compactadora. 
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4.17 Serviços acessórios 

 

a) Em todos os serviços executados em áreas urbanas, as firmas deverão manter 

permanentemente um mínimo de 5 operários para execução de serviços braçais que não 

possam ser efetuados com máquinas, inclusive serviços acessórios com remoção de meios-

fios, rebaixamento de caixas de visita, etc. 

 

4.18 Sinalização 

 

a) A firma deverá providenciar a sinalização de trânsito de acordo com o Código Nacional 

de Trânsito, necessária à proteção do tráfego durante a execução das obras constantes desta 

norma. Será da firma a responsabilidade Civil e Criminal por qualquer ocorrência que por 

ventura surja decorrente do serviço. 

 

4.19 Tapa buraco 

 

a) Os concretos das valas e buracos existentes serão demolidos e removidos com 

requadramento dos mesmos e seguido as etapas dos serviços abaixo: 

 

4.20 Limpeza da caixa 

 

a) A área é varrida e limpa, usando-se vassouras ou jato de ar comprimido para expulsar o 

pó e material solto. 

 

4.21 Pintura de ligação 

 

a) Após a limpeza faz-se a pintura de ligação nas paredes da cava, utilizando-se a emulsão 

asfáltica, no caso de camada de revestimento, ou asfalto diluído CM-30 no caso de camada 

de base, formando uma película ligante cobrindo as paredes e fundo da caixa. 

 

4.22 Pré-misturado a frio – PMF 

 

a) O PMF a ser empregado no preenchimento dos buracos deve atender às normas técnicas 

da ABNT. 

b) A compactação deve ser em soquete manual portátil e/ou vibratório portátil ou rolo 

compactador. 

c) O trânsito deve ser liberado após 12 horas do término do serviço. 

 

4.23 Limpeza 

 

a) Limpeza geral, desmobilização. 
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V – DA PRÁTICA GERAL 

 

5.1 A execução da obra e/ou serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, considerando-se as indicações contidas no 

projeto básico e especificações. 

 

5.2 Conforme instruções do IATE, toda e qualquer sugestão da CONTRATADA visando 

modificar o projeto, especificações de materiais, as quantidades ou trocas de serviços após 

a assinatura do Contrato, deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO do IATE, em 02 

(duas) vias, ao mesmo tempo em que deverá fornecer: 

 

a) Composição de custos com as quantidades e preços da proposta; 

 

b) Justificativa técnica e comercial para as razões das alterações; 

 

c) Fornecer documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material 

especificado por parte do fabricante; 

 

d) Anexar Coleta de preços do material considerado equivalente com proposta de três 

fornecedores; 

 

e) Fornecer documentos de análise técnica dos materiais por órgãos oficiais, quando 

solicitado pelo IATE. 

 

f) À CONTRATADA fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação, 

durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas. 

 

g) Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO do IATE reservar-se-á o 

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

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

CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

 

h) Compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço 

necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto da licitação, mesmo 

quando o projeto e/ou Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que 

possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

 

i) Não caberá à CONTRATADA, alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento. 

 

l) A CONTRATADA não poderá subempreitar o total das obras e serviços a ele adjudicados, 

salvo quanto aos itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou 

profissionais especialmente habilitados. 

 

m) A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: 
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• Não observância das técnicas estatuídas na ABNT; 

 

• Falta de execução global dos serviços executados; 

 

• Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente 

demolição e reconstrução solicitadas pela FISCALIZAÇÃO do IATE e/ou Autor do 

projeto; 

 

• Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao IATE ou a terceiros; 

 

• Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 

legislação específica vigentes, no que se refere aos serviços contratados. 

 

n) Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas pelas normas da ABNT e 

por estas especificações. 

 

o) Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser submetido à 

apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO do IATE, quer através do próprio material, 

quer através de catálogos técnicos. 

 

p) As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO do IATE, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, deverão ser cuidadosamente 

conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

 

VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1 Nomear o executor da obra que acompanhará e fiscalizará os serviços; 

 

6.2 Efetuar o pagamento das faturas após a liberação pelo executor; 

 

6.3 Proceder ao recebimento provisório e definitivo da obra ao seu termino. 

 

VII – DA ENTREGA 

 

7.1 A entrega do objeto desta licitação, deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da assinatura do contrato, salvo se houver pedido formal de 

prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pelo IATE. 
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VIII – DA GARANTIA 

 

8.1 A Licitante vencedora deverá fornecer o certificado de garantia dos materiais e serviço.  

 

8.2 Durante o período de garantia, se a cobertura apresentar qualquer tipo de defeito devido à 

má execução dos serviços, fabricação ou dos materiais utilizados, deverão ser reparadas 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias e todas as despesas inerentes á reposição e transporte 

destas correrão por conta da licitante vencedora, não cabendo ao IATE qualquer ônus. 

 

IX - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1 O IATE pagará à licitante ganhadora, em 03 (três) parcelas, mediante apresentação da 

Nota Fiscal, devidamente atestada pela DIRETORIA DE ENGENHARIA, por intermédio 

de boleto ou depósito bancário. 

 

9.2 A forma de pagamento descrita acima será realizada em 03 (três) parcelas, sendo da 

seguinte forma:  

a)       30% (trinta por cento), em até 07(sete) dias úteis após a assinatura do contrato; 

b)      30% (trinta por cento), em até 07(sete) dias úteis após execução do PMF; e 

c)       40% (quarenta por cento) em até 07(sete) dias úteis após o efetivo cumprimento do 

objeto deste instrumento. 

 

X - DO RECEBIMENTO 

 

10.1 O IATE receberá definitivamente o objeto licitado após vistoria realizada pela 

DIRETORIA DE ENGENHARIA antes do pagamento da terceira parcela. 

 

XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 A CONTRATADA deverá fornecer anotação de responsabilidade técnica – ART dos 

serviços, antes do início das obras e instalar placa padrão do CREA; 

 

11.2 Os participantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, verificar a localização e a 

infraestrutura existente no local da prestação dos serviços, mediante agendamento de 

vistoria; 

 

11.3 O cronograma de instalação será definido em conjunto com a DIRETORIA DE 

ENGENHARIA; 

 

11.4 A CONTRATADA deverá manter durante os serviços, o canteiro limpo e sem 

impedimentos para demais atividades da obra; 
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11.5 A guarda e condicionamento dos materiais, equipamentos e ferramentas serão de 

responsabilidade da CONTRATADA; 
 

11.6 Todo efetivo deverá ser mantido no local da obra e sob hipótese alguma será admitido 

acesso a outros setores do clube; 
 

11.7 O acesso ao local dos serviços será permitido com a apresentação de identificação 

(crachás com fotografias); 
 

11.8 Estarão inclusos nos serviços todos os insumos, (materiais, mão de obra, ferramentas, 

equipamentos, projeto, abertura e fechamento de valas, instalações elétrica e hidráulica, 

supervisão técnica, limpeza, etc...) necessários para sua execução; 
 

11.9 Deverá constar no contrato que a interlocução da CONTRATADA com o IATE se fará 

por intermédio do gestor do Contrato. 
 

11.10 Todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o fornecimento serão de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 

11.11 Será responsabilidade da CONTRATADA providenciar e custear os respectivos 

projetos complementares que se fizerem necessários e registros junto ao CREA-DF. 
 

11.12 Os preços do presente contrato serão fixos e irreajustáveis. 
 

11.13 Nos preços cotados estão inclusos todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e 

quaisquer outras despesas que incidem ou venha a incidir sobre o objeto. 
  
11.14 A CONTRATADA deverá apresentar em sua proposta planilha orçamentária detalhada 

relativa aos serviços contratados. 

 

11.15 Os interessados deverão apresentar declaração de que vistoriaram os locais onde será 

executado o objeto do presente projeto básico. 

 

11.16 Ficarão a cargo da CONTRATADA todos os demais serviços e insumos necessários à 

realização dos trabalhos. 

 

11.17 A CONTRATADA responsabilizar-se-á civil ou criminalmente, por todos e quaisquer 

danos causados ao IATE, preposto seu, ou a terceiros, por ação ou omissão, em 

decorrência da execução do presente contrato, não cabendo ao IATE em hipótese alguma, 

responsabilidade por danos diretos ou indiretos ou lucros cessantes decorrentes. 

 

Brasília-DF, 20 de abril de 2012. 

 

 

JOSÉ HUMBERTO DE MORAIS 

SUPERINT ADJ DE ENGENHARIA 
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ANEXO II 

 

- MINUTA DE CONTRATO – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado o IATE CLUBE DE 

BRASÍLIA, com sede no SCEN Trecho 02, Conjunto 04, Brasília - DF, inscrita sob o CNPJ 

nº 00.018.978/0001-80, neste ato representado por seu Comodoro MARIO SERGIO DA 

COSTA RAMOS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na 

______________, Bloco “__”, Apartamento _____, ________________ em Brasília - DF, 

portador da cédula de identidade nº ____________ SSP/DF e CPF ________________, 

doravante denominado IATE, e de outro a empresa ___________, inscrita sob o CNPJ nº 

__________________, estabelecida no ___________, neste ato representada pelo (a) Sr(a). 

___________, brasileira, residente e domiciliado (a) na __________, portador (a) da cédula 

de identidade nº. _____, e CPF nº. _________, doravante designada simplesmente 

CONTRATADA, tem certo e ajustado à celebração do presente contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS ESTACIONAMENTOS DAS 

CHURRASQUEIRAS E SEDE SOCIAL, conforme características e especificações 

constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, que integra o Edital TOMADA DE PREÇO Nº 

002/2012 como seu ANEXO I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: Pelo serviço prestado, objeto deste contrato, o 

IATE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 0,00 (______), mediante apresentação 

de nota fiscal devidamente atestada pela DIRETORIA DE ENGENHARIA do IATE. 

 

Parágrafo Primeiro – A forma de pagamento do valor descrito no caput desta cláusula será 

realizada em 03 (três) parcelas, sendo da seguinte forma:  

 

a)       30% (trinta por cento), em até 07(sete) dias úteis após a assinatura do contrato; 

b)       30% (trinta por cento), em até 07(sete) dias úteis após execução do PMF; e 

c)        40% (quarenta por cento) em até 07(sete) dias úteis após o efetivo cumprimento do 

objeto deste instrumento. 

 

CONTRATO PARA RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O IATE CLUBE DE 

BRASÍLIA E A EMPRESA _______. 
CONTRATO N.º  
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Parágrafo Segundo – O pagamento constante no caput desta cláusula somente será realizado 

no dia pactuado se a nota fiscal/fatura for entregue ao DEPARTAMENTO DE 

PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis da 

data prevista para o seu pagamento. 

 

Parágrafo Terceiro – Satisfeita a obrigação prevista no caput desta cláusula a 

CONTRATADA transfere ao IATE para todos os fins de direito a propriedade do produto 

adquirido, assistindo a este a faculdade de usar, gozar e dispor daquele, além de reavê-lo do 

poder de quem injustamente os possua ou detenha. 

 

Parágrafo Quarto – Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, 

tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao 

perfeito e fiel cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

  

a) O serviço, objeto deste contrato, deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados da data de sua assinatura, salvo se houver pedido formal de prorrogação 

desse prazo, devidamente justificado pela CONTRATADA e acatado pelo IATE; 

 

b) A CONTRATADA deverá fornecer anotação de responsabilidade técnica – ART dos 

serviços, antes do início das obras e instalar placa padrão do CREA; 

 

c) A CONTRATADA deverá manter, durante os serviços, o canteiro limpo e sem 

impedimentos para demais atividades da obra; 

 

d) A guarda e condicionamento dos materiais, equipamentos e ferramentas serão de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

 

e) Todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o fornecimento serão de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 

 

f) Será responsabilidade da CONTRATADA providenciar e custear os respectivos projetos 

complementares que se fizerem necessários e registros junto ao CREA-DF; 

 

g) A CONTRATADA deverá apresentar em sua proposta planilha orçamentária detalhada 

relativa aos serviços contratados; 

 

h) A CONTRATADA responsabilizar-se-á civil ou criminalmente, por todos e quaisquer 

danos causados ao IATE, preposto seu, ou a terceiros, por ação ou omissão, em 

decorrência da execução do presente contrato, não cabendo ao IATE em hipótese 

alguma, responsabilidade por danos diretos ou indiretos ou lucros cessantes decorrentes 
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CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA: 

 

a) A CONTRATADA se responsabilizará pela entrega do certificado de garantia dos 

produtos e serviços executados; 

 

b) Durante o período de garantia, se a cobertura apresentar qualquer tipo de defeito devido à 

má execução dos serviços, fabricação ou dos materiais utilizados, deverão ser reparadas no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas 

correrão por conta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO: O IATE receberá definitivamente o objeto 

licitado após vistoria realizada pela DIRETORIA DE ENGENHARIA antes do pagamento 

da terceira parcela. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

a) O cronograma de instalação será definido em conjunto com a DIRETORIA DE 

ENGENHARIA; 

 

c) Todo efetivo deverá ser mantido no local da obra; sob hipótese alguma será admitido 

acesso a outros setores do clube; 

 

d) O acesso ao local dos serviços será permitido com a apresentação de identificação (crachás 

com fotografias); 

 

f) Estarão inclusos nos serviços todos os insumos, (materiais, mão de obra, ferramentas, 

equipamentos, projeto, abertura e fechamento de valas, instalações elétrica e hidráulica, 

supervisão técnica, limpeza, etc...) necessários para sua execução; 

 

g) Nos preços cotados estão inclusos todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e 

quaisquer outras despesas que incidem ou venha a incidir sobre o objeto. 

  

CLÁUSULA SETIMA - RELAÇÃO EMPREGATÍCIA: O presente contrato não 

caracteriza nenhuma relação empregatícia entre o IATE e a CONTRATADA, seus prepostos 

e empregados, da mesma forma que não existe subordinação, salário ou dependência entre as 

partes.  

 

CLÁUSULA OITAVA – SEGURANÇA DO TRABALHO: A CONTRATADA 

compromete-se a adotar critérios de segurança do trabalho, tanto para seus empregados 

quanto para a execução dos serviços em si, com fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual que si fizerem necessários, em estrita observância à legislação pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA NONA – INSTALAÇÕES DO CLUBE: Fica expressamente proibido o uso 

das instalações sociais do IATE por dirigentes, prepostos ou empregados da 



 
SCEN Trecho 02 conjunto 04 – Brasília-DF, CEP:70.800-120 
Fone: (61) 3329-8779 – Fax:(61) 3329-8734 
www.iatebsb.com.br / Twitter: @iatebsb  

 

Página 25 de 31 

CONTRATADA, podendo ser utilizados, apenas, os locais de uso funcional, previamente 

autorizado pelo IATE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – IMPOSTOS: Fica a CONTRATADA ciente de que os preços 

propostos são líquidos e estão incluídos todos os impostos, inclusive, carga, descarga, 

transporte e responsabilidade sobre material, fretes, taxas, emolumentos e demais adicionais 

de qualquer natureza e quaisquer descontos e despesas, tudo enfim o que for necessário para o 

fornecimento do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES – O descumprimento das 

obrigações avençadas neste contrato e a recusa injustificada em assinar ou retirar o presente 

instrumento, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às sanções aplicáveis ao 

respectivo caso que lhe deu causa, conforme a seguir: 

 

a) Pela inexecução, total ou parcial objeto deste contrato, o IATE poderá aplicar: 

 I - Advertência;  

 II - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia corrido de atraso na entrega do objeto, 

até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total; 

 III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

IATE, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

b) Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na execução do objeto, sem manifestação da 

CONTRATADA, estará caracterizada a recusa, causando o cancelamento do instrumento 

de adjudicação e a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

fornecimento não realizado. 

 

c) Se a multa aplicada for superior a qualquer valor de garantia porventura prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada de 

pagamentos eventualmente devidos pelo IATE ou cobrada judicialmente. 

 

d) As sanções previstas nos incisos I e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

e) No interesse exclusivo do IATE poderá este, através da Comodoria, autorizar o 

recebimento do objeto licitado, após o trigésimo dia de atraso, sem prejuízo da aplicação 

da multa prevista. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES: Na hipótese do IATE ser acionado 

judicialmente para indenização resultante de qualquer fato havido em razão da realização do 

objeto deste instrumento, a CONTRATADA se obriga, por força deste contrato, a indenizar o 

IATE em ação regressiva, o prejuízo que o mesmo venha a ser condenado, incluindo neste 

montante custas processuais e honorários advocatícios. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DANOS: O IATE não se responsabiliza por 

eventuais acidentes ou lesões sofridas pelos prepostos e empregados da CONTRATADA, 

nem por danos, furtos ou prejuízos causados por terceiros aos equipamentos de propriedade 

desta, mesmo em decorrência de caso fortuito ou de força maior. 
 

Parágrafo Único: Na eventualidade de ocorrência do disposto nesta cláusula que justifique 

registro policial, este será efetuado pela CONTRATADA, na Delegacia de Polícia mais 

próxima e encaminhada cópia ao IATE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INDENIZAÇÃO: A CONTRATADA se 

responsabiliza por quaisquer danos a terceiros verificados em decorrência da realização do 

objeto deste contrato. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – VIGÊNCIA: O presente contrato terá sua vigência pelo 

período de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do presente contrato, podendo ser 

prorrogado na hipótese que trata a alínea “a” da cláusula terceira deste instrumento contratual.  
 

Parágrafo Único: O presente contrato só poderá ser alterado mediante termo aditivo e de 

comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO: Para dirimir eventuais dúvidas resultantes da 

aplicação deste contrato às partes elegem o Foro de Brasília - Distrito Federal, com renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, que 

são assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 
 

Brasília, ____ de abril de 2012. 

 

 

 

MARIO SERGIO DA C. RAMOS 

Pelo IATE – Comodoro 

 

Pela CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

GUSTAVO MANOEL S. DE FARIA 

Diretor de Engenharia 

 

NILTON SOUSA SILVA 

Superintendente 

 

Visto da Diretoria Jurídica: 
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ANEXO III 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

Declaro, para atender às exigências do Edital referente à TOMADA DE PREÇO N.º 

002/2012, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS ESTACIONAMENTOS DAS 

CHURRASQUEIRAS E SEDE SOCIAL, que o Engenheiro Civil Sr. 

________________________________________, inscrito no Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura – CREA/___ - sob o n.º _______/__, Responsável Técnico da 

proponente licitante ______________________________________________, compareceu ao 

local da obra nesta data, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições 

dos locais para o cumprimento das obrigações, objeto do certame licitatório em epígrafe. 

 

 

 

Brasília-DF, XX de XXXXX de 2012. (data prevista) 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Engenheira Civil – CREA/XX – XXXXXX 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA 

 

 

TOMADA DE PREÇO 002/2012 

 

 

Eu,..................................................................., Engenheiro, portador da carteira do CREA nº 

.........................................., Região ....................., responsável técnico da empresa 

................................................, declaro conhecer o local a ser executada a obra, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO DOS ESTACIONAMENTOS DAS CHURRASQUEIRAS E SEDE 

SOCIAL, bem como condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, todos os 

aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado 

do direito de participar da Visita Técnica ao local da referida obra e não utilizarei para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o IATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo 

responsável técnico da obra. 
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ANEXO V 

 

CROQUI ESTACIONAMENTOS 
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ANEXO VI 

 

CROQUI PAVIMENTAÇÃO 
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ANEXO VII 

 

PLANTA GERAL 

 


