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PARTE I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Planejamento das obras 
As obras serão executadas de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA, sob a 
coordenação da Fiscalização e em conjunto com a Empreiteira responsável pela obra como um 
todo, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança. 
Controles tecnológicos 
A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos 
utilizados na obra, seguindo recomendações das normas técnicas pertinentes. 
Verificações e ensaios 
A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for 
realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma. 
Amostras 
A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou 
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. 
As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. 
Assistência técnica 
Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 
CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 
imperfeições detectadas na vistoria final, bem como às surgidas neste período, independente 
de sua responsabilidade civil. 
Aprovação de projetos 
A aprovação dos projetos necessários será de responsabilidade da CONTRATADA. 
Alvará de construção 
Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, SEMMA, Agência Ambiental, 
e/ou Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA. 
Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA-GO 
A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA-GO referente à execução da obra ou 
serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra, inclusive a anotação da fiscalização 
por parte do CEGEF/UFG. 
“Habite-se” 
Ao final, a CONTRATADA deverá apresentar o termo de HABITE-SE ou toda a documentação 
exigida para tal, caso haja algum fator impeditivo de se retirar o termo e que cuja 
responsabilidade seja da CONTRATANTE. 
Ligações definitivas 
Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações 
definitivas de energia elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 
Impostos 
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral. 
Seguros 
A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de 
duração da obra. 
Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e 
outros, mantendo em dia os respectivos prêmios. 
Consumo de água, energia, telefone etc. 
As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone etc. correrão por conta 
da CONTRATADA, durante o período de execução dos serviços de sua responsabilidade. 
Materiais de escritório 
As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA. 
Transporte de pessoal 
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de 
operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
Despachantes 
Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta da CONTRATADA. 
Transporte de materiais e equipamentos 
O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 



 

Cópias e Plotagens 
As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da 
CONTRATADA. 
A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo, dois conjuntos 
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha 
de Quantidades. 
Arremates finais 
Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os 
retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização da UFG. 
Estadia e alimentação de pessoal 
As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das obras 
ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC 
Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 
Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o 
previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais 
dispositivos de segurança necessários. 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto 
na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais 
dispositivos de segurança necessários. 
Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
PCMAT 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas 
obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais 
dispositivos complementares de segurança. 
O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho e executado por 
profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho. 
O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do 
Ministério do Trabalho. 
VIGILÂNCIA 
É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância na obra, tanto no período 
diurno como noturno. 
 
NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVIÇOS ACIMA QUE NÃO 
ESTIVEREM CONTEMPLADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVERÃO FAZER 
PARTE DO BDI. 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e 
respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas neste Caderno 
de Especificações e das Normas Técnicas da ABNT. 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente 
caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 
a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos 
trabalhos. 

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas Especificações, 
poderá ser feita sem a autorização, por escrito, da UFG. 

Todas as comunicações entre a CONTRATADA e a UFG, ou vice-versa, correspondentes 
às obras e serviços serão transmitidas por escrito no Diário de Obras, em 03 (três) vias, 
pelo Titular da Firma ou Engenheiro responsável da parte da CONTRATADA, e pelo 
Engenheiro Fiscal da parte da UFG. 

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados 
nestas Especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas 
Especificações e que não constarem dos desenhos, serão interpretados como partes 
integrantes dos Projetos. 

 



 

Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento da CONTRATADA 
compreenderá o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a 
execução de serviços, obras e instalações necessárias à completa e perfeita edificação 
do conjunto referido neste Caderno e pranchas do projeto. 

Anexo, apresentamos o orçamento estimativo da obra objeto da Licitação, com o custo 
total previsto, fundamentado em quantitativos e preços unitários, para atendimento do 
inciso II, parágrafo 2º do Art. 7º da Lei 8666/93. Os orçamentos a serem apresentados 
pelos Licitantes deverão ser elaborados com base nos Projetos e Especificações 
fornecidas, tanto em relação aos quantitativos quanto aos preços unitários. 

A responsabilidade pelos quantitativos e composição dos preços unitários dos serviços 
é da CONTRATADA. 

A CONTRATADA assumirá a obra no estado em que se encontra, conforme declaração 
de visita ao local onde os serviços serão executados, apresentado pela empresa quando 
da participação do certame, não podendo, portanto, alegar desconhecimento da situação 
física e nem das eventuais dificuldades para a implantação dos serviços necessários e 
de sua utilização para a execução das obras. 

Dessa forma, torna-se obrigatória a vistoria ao local, por parte de técnicos especializados da 
empresa, antes do fornecimento do orçamento, devendo ser dirimidas eventuais dúvidas, junto 
a CEGEF/UFG. 

A vistoria mencionada no item precedente terá por objetivo a conferência de todas as 
especificações técnicas relativas ao objeto da presente contratação (Memorial Descritivo, 
Projetos etc.), ficando sob a responsabilidade da licitante quaisquer ônus futuros decorrentes 
de dificultadores e/ou dados que porventura não tenham sido questionados durante a vistoria. 

DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES 

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais abaixo discriminados, fica 
estabelecido que: 

O memorial descritivo prevalecerá sempre, sobre os Projetos de Arquitetura; 

O projeto de Arquitetura prevalecerá sempre, em qualquer estágio de obra, sobre os Projetos 
Complementares (estrutura, instalações, etc.); 

Em caso de divergências entre cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em escala, 
prevalecerão sempre as primeiras; 

Em casos de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os 
de maior escala; 

Em caso de divergência entre os de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes. 

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto ao 
CEGEF/UFG, por escrito, endereçadas ao Eng. Paulo Sérgio Nunes Menezes – Fones 
(62) 3209-6305 e (62) 9913-4147 – cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação do 
citado Departamento para prosseguir nas atividades daí decorrentes. 

Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou detalhes de execução, acompanhados 
dos respectivos orçamentos comparativos, serão submetidos à Fiscalização, por escrito, em 03 
(três) vias, não sendo permitido à CONTRATADA executar modificações antes da anuência do 
referido Departamento. 

A CONTRATADA deverá, ao fim da obra, providenciar a atualização dos projetos segundo o 
que for realmente executado (“as built”) e fornecer, para arquivo da UFG, 01 (um) jogo de cópia 
plotada de todos os projetos atualizados, bem como seus arquivos digitais, inclusive, e quando 
for o caso, os oriundos de detalhamentos e de modificações eventualmente ocorridas no 
decorrer da obra por exigência de outros órgãos para tal competentes, com autenticação de 
aprovação. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de melhor 
qualidade na execução dos serviços. 



 

A CONTRATADA deverá operar como uma organização completa, fornecendo todo o material, 
mão de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessários à execução das obras, dos 
serviços e das instalações. 

Os materiais a empregar serão sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a 
gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidades de um 
mesmo produto. 

As referências comerciais dos materiais especificados na parte II destas especificações só 
poderão ser alteradas com a comprovação e aprovação do CEGEF de que o produto é 
equivalente ao produto de referência.  Caso seja aplicado material alternativo sem autorização 
oficial prévia, a CONTRATADA será obrigada a demolir tais serviços. 

A UFG reserva-se o direito de, em qualquer época, testar e submeter a ensaios qualquer peça, 
elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las caso observe desacordo com as normas 
e especificações da ABNT. 

A CONTRATADA designará Engenheiro e/ou Arquiteto e Mestre de Obras Geral para atuarem 
profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes premissas básicas: Todos 
deverão ter experiências anteriores na execução de obras de complexidade técnica e 
administrativa igual ou superior ao objeto da contratação, onde tenham desempenhado a 
função para a qual estejam sendo designados. 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todas as obras, 
serviços e instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do 
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

A CONTRATADA MANTERÁ NO CANTEIRO, Diário de Obras, com o registro das alterações 
de projetos e/ou especificações que acaso venham a ocorrer.  É de competência da 
CONTRATADA, registrar no diário de obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar 
detalhadamente os serviços em execução, devendo a Fiscalização, neste mesmo diário, 
confirmar ou retificar o registro. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após o evento de interesse da CONTRATADA registrar, a Fiscalização 
poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a 
CONTRATADA, no caso de dias passíveis de prorrogação ou qualquer caso, sem direito a 
nenhuma reivindicação. 

A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o pessoal necessário, bem como o 
cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene e 
segurança do trabalho.  Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços contratados, uso indevido 
de patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou por qualquer coisa, a destruição ou 
danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação dos serviços e obras contratados. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obras, o Diário de Obras, uma via do Contrato e de 
suas partes integrantes, bem como o cronograma de execução permanentemente atualizado, 
os desenhos e detalhes de execução, inclusive projetos aprovados pelas concessionárias de 
serviços públicos (água, esgoto, energia e telefone), bem como a(s) Anotação(ções) de 
Responsabilidade Técnica de Execução (ções) e Projeto(s), expedida(s) pelo CREA ou CAU do 
Estado de Goiás. 

Caberá também à CONTRATADA: 

Qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização para início dos serviços, inclusive 
as providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as despesas daí 
decorrentes. 

O registro da obra e/ou projetos no CREA ou CAU do Estado de Goiás e na Prefeitura 
Municipal, bem como execução de placas de obra. 

Informar à Fiscalização, por escrito, no último dia útil da semana, o plano de trabalho para a 
semana seguinte, do qual devem constar os serviços que serão executados e os recursos 
humanos e materiais que serão alocados ao canteiro. 



 

A CONTRATADA responderá ainda: 

Por danos causados à UFG, a prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela 
execução de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às 
exigências dos órgãos competentes; 

Pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias; 

Por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por 
sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência. 

Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus a UFG e nem 
motivará a ampliação dos prazos contratuais. 

Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no sentido de 
preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos 
causados às mesmas serão reparados pela CONTRATADA sem nenhum ônus para a UFG. 

Todos os empregados deverão estar cadastrados e trabalhando com os devidos uniformes e 
crachás. 

EXECUÇÃO DAS OBRAS, DOS SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES 

A CONTRATADA se obriga a executar, sob o regime de empreitada global, as obras, serviços 
e instalações constantes das Especificações, dos desenhos, e dos detalhes apresentados pela 
UFG. 

Os serviços a executar serão os previstos nos elementos técnicos acima indicados, mesmo os 
que não tenham sido computados no orçamento da CONTRATADA. 

Além das Especificações da obra propriamente dita, serão rigorosamente observadas pela 
CONTRATADA as Especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT. 

Todo e qualquer serviço, ainda que conste tão somente das Especificações, dos desenhos ou 
dos detalhes fornecidos à CONTRATADA, será considerado objeto do Contrato. 

Quaisquer dúvidas da CONTRATADA poderão ser esclarecidas pela UFG através do CEGEF, 
descabendo dessa forma, qualquer alegação quanto ao entendimento parcial da execução das 
obras, serviços, instalações e materiais. 

DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas peculiares às empreitadas globais, 
notadamente serviços gerais, transportes, materiais, mão de obra, inclusive encargos sociais e 
trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se fizerem 
necessários à execução dos serviços contratados. 

PRAZO E PROGRAMAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a concluir as obras, serviços e instalações dentro do prazo 
de 120 (cento e vinte) dias corridos. A programação da obra será feita mediante acordo com 
a FISCALIZAÇÃO DA UFG, que poderá determinar as etapas e locais prioritários para a 
execução das obras, serviços e instalações. 

Qualquer atraso na obra deverá ser justificado à FISCALIZAÇÃO através de correspondência 
encaminhada ao CEGEF/UFG, para análise e parecer, tendo em vista a cobrança de multa por 
atraso no contrato com a UFG. 

A LICITANTE deverá atender ao cronograma físico-financeiro da obra conforme previsão 
do Edital. 

FISCALIZAÇÃO DA UFG 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por pessoas expressamente designadas pela UFG, as quais 
serão investidas de plenos poderes para: 



 

Solicitar da CONTRATADA providencia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando 
a mão de obra empregada de qualquer profissional ou operário embarace o seu trabalho de 
fiscalizar; 

Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às exigências para as obras 
contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, 
sem ônus para a UFG e sem alteração do cronograma. 

CONTRATAÇÃO COM OUTROS EMPREITEIROS E FORNECEDORES 

A UFG se reserva ao direito de contratar, com outras empresas, serviços diversos dos 
abrangidos pelo Contrato, para a execução no mesmo local. 

A CONTRATADA não poderá opor quaisquer empecilhos à introdução de materiais na obra ou 
à execução de serviços por outras empresas. 

PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será feito com base no orçamento e na conclusão dos serviços 
previstos para cada etapa definidas em cronograma ou na sua totalidade, quando for o caso. 

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aprovação definitiva dos serviços executados. 

SUBEMPREITEIRAS 

A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, 
podendo, contudo, propor a subempreitada parcial de serviços que, por suas características, se 
constituem especialidades. Nestas circunstâncias, serão exigidas, da subempreiteira, prova de 
experiências no ramo, mantendo-se, irrevogavelmente, a responsabilidade direta da 
CONTRATADA ante a UFG do conjunto das obras e serviços contratados. 

Em qualquer caso, a CONTRATADA encaminhará comunicação escrita à UFG, esclarecendo 
os motivos e o objeto da subempreitada e, em obediência ao acima exposto, fará a 
apresentação da subempreiteira para a apreciação da FISCALIZAÇÃO. 

CORREÇÕES E FALHAS 

No período entre os recebimentos provisório e definitivo a CONTRATADA deverá corrigir, com 
a presteza possível, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Parte do pagamento dos serviços será retido pela UFG, aguardando a solução das pendências 
apontadas pela FISCALIZAÇÃO. 

GARANTIAS 

A CONTRATADA, por ocasião da assinatura do Termo de Recebimento Provisório, deverá 
providenciar e apresentar os sistemas e equipamentos instalados, com a documentação de 
garantia fornecida pela fabricante, com validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data de 
assinatura do Termo de Recebimento. 

A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do Código Civil Brasileiro responderá durante 05 
(cinco) anos, a partir da aceitação definitiva da obra, por sua solidez e segurança. 

 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
A CONTRATADA alocará, para a direção do canteiro de obras, profissionais 

devidamente habilitados, que responderão a qualquer tempo pela integridade do canteiro e dos 
serviços ali executados. 

O(s) responsável(veis) técnico(s) pelos serviços deverá(rão) ser engenheiro(s), que 
deverá(rão) estar presente(s) nos horários de funcionamento da obra, diariamente. 



 

Goiânia, Março de 2016. 
 

As marcas e modelos constantes neste caderno e na planilha orçamentária são 
referências dos materiais especificados e que devem ser empregados na obra. Poderão 
ser utilizados materiais de marcas diferentes, desde que os mesmos sejam equivalentes 
aos descritos, quanto à qualidade, linha de fabricação e características. 

 

 
__________________________________________________ 

VISTO CEGEF 


