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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 

 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2013,  

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002. 

EXECUÇÃO DE OBRAS 

 
Processo 110.000.083/2013 – Partes: DF/SO e a empresa NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.. PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Preços 

nº. 012/2013 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 0061 a 0080), da Proposta de fls. 0394 a 0395 e da Lei 

nº. 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. OBJETO: execução de 

pavimentação na Rua 25 Norte (entre Boulevard e o Metrô), urbanização da Praça Sabiá, com 

pavimentação no acesso aos lotes 03 e 05 da quadra 208 e Drenagem Pluvial da quadra 208, 

acesso ao lote 03, em Águas Claras - DF. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: O Contrato será 

executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, segundo o disposto nos 

Arts. 6º e 10, da Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas 

pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 

545.788,14 (quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 

15.451.6208.1110-0147; Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. A despesa foi 

totalmente comprometida a favor da CONTRATADA, no valor de R$ 545.788,14 (quinhentos e 

quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), conforme Nota de Empenho 

nº. 0314, emitida em 27/05/2013, sob o evento nº. 400091, na modalidade global. 

PRAZO/VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data 

de sua assinatura. O prazo para execução das obras é de 90 (noventa) dias corridos, a contar do 

primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O 

prazo para início das obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da 

respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias 

úteis da comunicação escrita da CONTRATADA. Quando do recebimento provisório, 

obrigatoriamente deverá estar concluída a  execução do objeto contratual. As obras serão recebidas 

definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de 

Estado de Obras nos termos da Lei nº. 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea “b”. PUBLICAÇÃO E 

REGISTRO: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de 

Obras do Distrito Federal. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2013. SIGNATÁRIOS: Pelo 

DF: DAVID JOSÉ DE MATOS na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela 

CONTRATADA: LUCIANO NEVES GARCIA, na qualidade de Representante. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2013, 

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002 

EXECUÇAÕ DE OBRAS. 
 

Processo 112.003.247/2012 – Partes: DF/SO x AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 

Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº 007/2013 - 

ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 287 a 310), da Proposta de fls. 514 a 515 e da Lei nº 8.666, de 

21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. Objeto: construção de um viaduto na Avenida 

Araçá sobre a linha do Metrô, em Águas Claras - DF - LOTE 01. Forma e Regime de Execução: O 

Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, segundo o 

disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, 

especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O valor total do 

Contrato é de R$ 2.684.347,84 (dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 22.101; 

Programa de Trabalho: 15.782.6216.5902-7778; Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 

100. A despesa foi parcialmente comprometida a favor da Contratada, no valor de R$ 2.468.951,45 

(dois milhões quatrocentos e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme Nota de Empenho nº 0294, emitida em 13/05/2013, sob o evento nº 400091, na 

modalidade estimativo. O valor restante será empenhado posteriormente. Prazo/Vigência: O Contrato 

terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. O prazo 

para execução das obras é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a 

emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é 

de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O 

prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da 

Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução 

do objeto contratual. As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de 

Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº 8.666/93, 

artigo 73, inciso I, alínea “b”. Publicação e Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à 

publicação resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o 

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do 

instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. Data de Assinatura: 20 de maio de 

2013. Signatários: Pelo DF: David José de Matos na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela 

Contratada: Luciano de Souza Maciel Pires, na qualidade de Sócio Gerente. 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2013, 

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002 

EXECUÇAÕ DE OBRAS. 

 

Processo 112.003.247/2012 – PARTES: DF/SO x RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA. Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de 

Concorrência nº 007/2013 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 287 a 310), da Proposta de fls. 547 a 548 

e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. Objeto: construção de um 

viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras - DF - LOTE 02. Forma e 

Regime de Execução: O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por 

preço unitário, segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o 

Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O 

valor total do Contrato é de R$ 2.895.372,21 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil trezentos 

e setenta e dois reais e vinte e um centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 22.101; 

Programa de Trabalho: 15.782.6216.5902-7778; Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 

100. A despesa foi parcialmente comprometida a favor da Contratada, no valor de R$ 2.662.818,31 



(dois milhões seiscentos e sessenta e dois mil oitocentos e dezoito reais e trinta e um centavos) 

conforme Nota de Empenho nº 0295, emitida em 13/05/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade 

estimativo. O valor restante será empenhado posteriormente. Prazo/Vigência: O Contrato terá vigência 

de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. O prazo para execução 

das obras é de 150 (cento e cinquen ta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da 

Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 05 

(cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para 

recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. 

Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto 

contratual. As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e 

Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 73, 

inciso I, alínea “b”. Publicação e Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação 

resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do 

instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. Data de Assinatura: 20 de maio de 

2013. Signatários: Pelo DF: David José de Matos na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela 

Contratada: João Carlos Pimenta, na qualidade de Diretor. 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2013, 

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002 

EXECUÇAÕ DE OBRAS. 

 

Processo 112.003.247/2012 – PARTES: DF/SO x SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Procedimento: O 

presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº 0007/2013 - ASCAL/ 

PRES/NOVACAP (fls. 287 a 310), da Proposta de fls. 597 a 599 e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que 

passam a integrar o presente Termo. Objeto: construção de um viaduto na Rua Ipê Amarelo sobre a 

linha do Metrô, em Águas Claras - DF - LOTE 03. Forma e Regime de Execução: O Contrato será 

executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, segundo o disposto nos 

Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas 

pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 2.169.789,19 

(dois milhões cento e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). 

Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 

15.782.6216.5902.7778; Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. A despesa foi 

parcialmente comprometida a favor da Contratada, no valor de R$ 1.995.688,24 (um milhão 

novecentos e noventa e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) conforme 

Nota de Empenho nº 0296, emitida em 13/05/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. 

O valor restante será empenhado posteriormente. Prazo/Vigência: O Contrato terá vigência de 240 

(duzentos e quarenta) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. O prazo para execução das obras 

é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de 

Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 05 (cinco) dias 

corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento 

provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do 

recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. As 

obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser 

designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea 

“b”. Publicação e Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do 

instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela 

Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. Data de Assinatura: 20 de maio de 2013. 

Signatários: Pelo DF: David José de Matos na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela 

Contratada: Adalberto Cleber Valadão, na qualidade de Representante Legal. 


