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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT/Administração Hidroviária do São
Francisco – AHSFRA, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 7.428, de 11 de novembro de
2019, da Diretoria Geral/DNIT, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 12 de novembro de
2019, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço grupo, sob a forma de execução
indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do
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Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio
de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018, IN DNIT nº 6, de 24 de maio de 2019, ou outra que vier a
substituí-la e da IN nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-SLTI/MP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 09/04/2020
Horário: 10:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Apêndice do Anexo I – Estudos Preliminares
ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
ANEXO III – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO V – MODELO DE TERMO DE VISTORIA
ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA
1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
Empresa para Supervisão dos serviços relacionados à realização de Diagnóstico, Operação, Manutenção e
consolidação de documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível da UHE Sobradinho/BA,
constituído por uma eclusa, na Hidrovia do Rio São Francisco, conforme condições, quantidades,
exigências e especificações discriminadas neste Termo de Referência e estabelecidas no Edital e seus
anexos.
1.2.
A licitação será realizada em grupo único, formados por dois itens, conforme tabela
constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compõem.
1.3.
O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto GLOBAL do grupo,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4.
A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução
empreitada por preço global.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 39252/390074
Fonte:0100
Programa de Trabalho: 175390
Elemento de Despesa: 339039-05
2.2.
O valor orçado da despesa está estimado em R$ 1.184.283,61 (um milhão, cento e oitenta
e quatro reais e sessenta e um centavos)
3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
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participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
3.5.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2.

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.
que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução
ou liquidação;
4.2.6.
organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.2.7.
nº 05/2017)

instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES

4.2.7.1.
É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º
da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no
contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCUPlenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.
4.2.8.
sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
4.3.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
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4.3.1.
Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.4.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
4.5.
É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de
execução e de assistência à fiscalização.
4.6.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.6.1.1.
nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.6.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.6.2.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3.
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.6.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.6.6.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
4.6.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.
4.7.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
5.
DA APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
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habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1.

Valor unitário e total do item;

6.1.2.
Referência

Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
6.3.1.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da
Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras
contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização,
se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do
inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.
6.4.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
6.4.1.
cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
6.4.2.
cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total
ressarcimento do débito.
6.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.
6.6.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
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serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.8.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6.10.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.10.1.
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.
D A ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4.
licitantes.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
7.5.1.

lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$1,00
(um real).
7.9.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
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automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.11.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
7.12.
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
7.13.
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.14.
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
7.15.1.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.16.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.19.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.20.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.21.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.22.
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
7.23.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.24.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.25.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.26.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
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pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.27.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27.1.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
serviços:
7.27.2.

prestados por empresas brasileiras;

7.27.3.
País;

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

7.27.4.
prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.28.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.29.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1.
licitantes.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

7.29.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 04 (quatro) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.
7.30.
proposta.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da

8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2.

A proposta a ser encaminhada deverá conter:

8.2.1.
do certame.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura

8.2.2.
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos
projetos elaborados pela Administração;
8.2.3.
Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária anexo ao Edital;
8.2.3.1.
Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as
parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
8.2.3.2.
Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
8.2.3.3.
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.2.3.4.

Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão
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“verba” ou de unidades genéricas.
8.2.4.
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
8.2.4.1.
O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de
desembolso máximo por período constante do Termo de referência, bem como indicar os serviços
pertencentes ao caminho crítico da obra.
8.2.5.
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
8.2.5.1.
Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.
8.2.5.2.
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
8.2.5.3.
Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no
BDI;
8.2.5.4.
As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
8.2.5.5.
As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a
recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.
8.2.5.6.
A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não
poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.2.5.7.
Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a
natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;
8.2.5.8.
será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local
relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referência e
no respectivo cronograma.
8.3.
Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.
8.4.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VIIA da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1.

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.4.2.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.4.3.

não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou anexos;

8.4.4.

Apresentar, na composição de seus preços:

8.4.4.1.

taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

8.4.4.2.

custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

8.4.4.3.
quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
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8.4.5.
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), tanto em custos unitários como no valor global, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível;
8.5.
Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral,
será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço
de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência
discriminados nos projetos anexos a este edital.
8.6.
Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou
empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
8.7.
Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos
anexos a este edital.
8.8.
Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
8.8.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.8.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas
de trabalho vigentes.
8.9.
O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666, de 1993.
8.9.1.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5,
de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.9.2.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
8.10.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
8.10.1.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.
8.11.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação
da proposta.
8.11.1.
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
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8.12.
Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.
8.13.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.14.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para sua continuidade.
8.15.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.16.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.2.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.3.
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.4.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.4.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.4.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.4.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.5.
Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, para comprovar a inexistência de servidores do
DNIT na relação de sócios.
9.1.6.
Será verificada se a sociedade empresária foi constituída com o mesmo objeto e por
qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas após a aplicação da
sanção e no prazo de sua vigência, assegurando contraditório e ampla defesa.
9.1.7.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.1.8.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº
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03, de 2018.
9.2.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.2.2.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.3.
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação.
9.4.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
9.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.7.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
9.8.

Habilitação jurídica:

9.8.1.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.2.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.3.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.4.
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.8.5.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional;
9.9.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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9.9.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.9.6.
prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7.
caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.10.

Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.2.1.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.10.2.2.

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3.
comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
9.11.

Qualificação Técnica:

9.11.1.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente a todos os itens, deverão
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
9.11.1.1.
Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação
previstas no Termo de Referência, em plena validade;
9.11.2.
Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e
valor significativo do objeto da licitação:
Tipo de Atestado
Supervisão ou Operação e manutenção de barragem e/ou eclusa e/ou
dique e/ou elevatória.
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Quantidade
mínima de
Atestados
01

Manutenção de Equipamentos mecânicos de Grande Porte (Guindastes,
Pórticos ou Pontes Rolantes/Basculantes).
Realização ou análise de diagnósticos em estruturas civis e sistemas
mecânicos, elétricos e hidráulicos de eclusas e/ou barragens.

01
01

9.11.3.
Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão possuir as seguintes
características, prazos e quantidades:
9.11.3.1.

Deverão possuir prazo mínimo de 6 (seis) meses de execução por parte da licitante

9.11.4.
Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;
9.11.5.
Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislação aplicável, em nome
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da contratação, a saber:

Função

Código
SICRO/
Tabela de
Consultoria

Descrição

Quantidade mínima
de atestados

Profissional com formação em
Engenharia
mecânica ≥ 08 anos, comprovada
por meio de Diploma
e/ou Certidão de Registro de
Pessoa Física do CREA.

SupervisorGeral

P1

Engenheiro
Civil

P2

1
Experiência:
Coordenação-Geral ou supervisão
em operação e/ou
manutenção de eclusa e/ou dique
e/ou barragem
e/ou elevatória por período ≥ 1 ano.
Profissional com formação em
Engenharia
Civil ≥ 05 anos, comprovada por
meio de Diploma
e/ou Certidão de Registro de
Pessoa Física do CREA.
Experiência:
- Supervisão ou coordenação da
Manutenção
de Eclusa e/ou Dique e/ou
elevatória e/ou barragem.
Profissional com formação em
Engenharia
elétrica ≥ 05 anos, comprovada por
meio de Diploma
e/ou Certidão de Registro de
Pessoa Física no CREA.

Engenheiro
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1

Engenheiro
Eletricista

P2

Experiência
- Responsável técnico ou execução
de Manutenção de
Instalações elétricas de Alta, Média
e Baixa Tensão.
- Operação de sistema de
automação ou similar em UHE,
Eclusa, Dique ou elevatória.

1

9.11.6.
Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.
9.11.7.
No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
9.11.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
9.11.9.
Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme descrito no
Termo de Referência.
9.11.10.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência.
9.11.10.1.
O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
9.12.

Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1.
comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá
possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento
contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação,
intimação e citação;
9.12.2.
apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa
consorciada;
9.12.3.
comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada
consorciado, na forma estabelecida neste edital;
9.12.4.
demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para
fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;
9.12.4.1.
Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas,
não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;
9.12.5.
responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas
fases de licitação e durante a vigência do contrato;
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9.12.6.
obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas
brasileiras e estrangeiras;
9.12.7.

constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.12.8.
proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de
mais de um consórcio ou isoladamente.
9.13.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13.1.
habilitação.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

9.14.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.15.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.16.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.
9.17.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
9.18.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 08
(oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.
10.1.2.
apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
10.1.3.
pagamento.

conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de

10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1.
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.4.

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
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conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
10.6.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11.

DOS RECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.
reaberta.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

12.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1.
Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência e ainda:
14.2.
A garantia, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, limitada ao
equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada, que venham a
participar da execução dos serviços contratados, somente será liberada ante a comprovação de que a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação no prazo de até noventa dias,
contados da data de encerramento do contrato, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507,
de 2018, observada a legislação que rege a matéria.
14.2.1.
Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de
trabalho.
14.2.2.
O adjudicatário, deverá prestar garantia adicional em caso de enquadramento da proposta
nas condições que caracterizam a necessidade de apresentação de Garantia Adicional, conforme disposto
no parágrafo 2º do art.48 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.3.
Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias
ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea
"j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.
15.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2.
O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
15.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1.
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2.

a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.
15.3.4.
O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.
15.3.5.
O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da contrata que
efetivamente participaram da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão do contrato, por ato
unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso
IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).
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15.4.
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia
útil após a emissão da 1ª Ordem de Serviço a ser expedida pelo DNIT, prorrogável conforme previsão no
termo de referência.
15.5.
Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de
19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.5.1.
Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.
15.5.2.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
15.6.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
do contrato ou da ata de registro de preços.
15.7.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração,
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
16.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1.
Caso decorra período superior a um ano, contado a partir da data base da Proposta, o
reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de
cada período subsequente de 12 (doze) meses.
16.2.
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Edital.
17.

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1.
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
17.2.
Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, e ainda:
17.3.
A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos,
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
17.4.
Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre
outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por
cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT):
17.4.1.
no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação:
17.4.1.1.
relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
17.4.1.2.
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela
CONTRATADA; e
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17.4.1.3.
serviços.

exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os

17.4.2.
entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável
pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da
regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):
17.4.2.1.
Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
17.4.2.2.
certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado;
17.4.2.3.

Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

17.4.2.4.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

17.4.3.
entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes
documentos:
17.4.3.1.
extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;
17.4.3.2.
cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que
conste como tomador CONTRATANTE;
17.4.3.3.
cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
17.4.3.4.
comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação,
entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho,
relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
17.4.3.5.
Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
17.4.4.
entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do
contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
17.4.4.1.
termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
17.4.4.2.
contratuais;

guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões

17.4.4.3.
extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;
17.4.4.4.

exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

17.5.
A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada no subitem 17.3.4 acima
no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias,
justificadamente.
18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1.

As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência, e ainda:

18.1.1.
Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem da
execução do contrato, especialmente:
18.1.1.1.
Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salário;
18.1.1.2.
A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de
auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
18.1.1.3.

O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que
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efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
18.1.1.4.
O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até
a data da extinção do contrato.
18.1.2.
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no
trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1.

As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, e ainda:

19.1.1.
Responsabilizar-se, durante a execução contratual, pelo cumprimento das obrigações
previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
CONTRATANTE;
19.1.1.1.
Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas
em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos
não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
19.1.2.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do Contrato, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n.º 8.666/93.
19.1.3.
Apresentar declaração de que garante aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde,
segurança e bem-estar no trabalho;
19.1.4.
Apresentar declaração de que cumpre a observância dos preceitos da legislação sobre a
jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
19.1.5.
Apresentar declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
19.1.6.
Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para
representá-la na execução do contrato;
19.1.7.
Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em especial
ao pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante;
19.1.7.1.
A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
19.1.7.2.
Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no
subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços
objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
19.1.7.3.
O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante
para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.
19.1.7.4.
Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da
contratada.
19.1.8.
Observar as cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas disposto na Instrução
Normativa nº 6, de 6 de julho de 2018, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.
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20.

DO PAGAMENTO

20.1.
As regras acerca do pagamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital, e ainda:
20.1.1.
A Nota Fiscal/Fatura deverá estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovações de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais;
20.1.2.
O pagamento mensal fica condicionado a comprovação do pagamento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pela
contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados;
21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1.
Sem prejuízo das regras previstas no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no
Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 1993, ainda comete ato passível de sanção o Licitante que:
21.1.1.
não celebrar o contrato ou não assinar a ata de registro de preços, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
21.1.2.

deixar de entregar documentação exigida para o certame;

21.1.3.

fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

21.1.4.

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

21.1.5.
não manter a proposta quando encerrada a etapa competitiva, salvo se em decorrência de
fato superveniente, devidamente justificado;
21.1.6.

falhar na execução do contrato, dando causa a sua inexecução total ou parcial;

21.1.7.

fraudar a execução do contrato, induzindo ou mantendo em erro a administração

21.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

21.1.9.

cometer fraude fiscal, previdenciária ou trabalhista;

21.1.10.

dar causa à inexecução total ou parcial do contrato; e

21.1.11.
subcontratar parte ou todo o objeto sem a autorização da CONTRATANTE, ou fora das
condições previstas no edital ou na autorização da CONTRATANTE.”
21.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
21.3.2.
Multa de acordo com a Instrução Normativa vigente do DNIT sobre Processo
Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR;
21.3.3.
prazo

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo

21.3.4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.5.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
21.6.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.7.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
21.8.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o valor remanescente poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração à contratada, ou, ainda, e quando for o caso, cobrado judicialmente.
21.9.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.10.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
21.11.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.12.
Referência.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de

21.13.
Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das
penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou contratado pode ser submetido, assim como
o rito do procedimento administrativo para sua aplicação, estão dispostos na Lei nº 8.666, de 1993,
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e nº 10.520, de 2002, Instrução Normativa vigente no DNIT
sobre Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR.
22.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao.ahsfra@dnit.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça José Humberto
Borato Jabur, 70, Distrito Industrial, Pirapora/MG, CEP 39270-000, seção de Recursos Logísticos,
Informática e Cadastro e Licitação.
22.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
22.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
22.7.
certame.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

22.7.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação
22.8.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo pregoeiro e vincularão
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os participantes e a administração.
23.

DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

23.1.
Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio nos termos do
art. 33 da Lei n. 8.666/93:
23.1.1.
As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura
pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
discriminando a EMPRESA líder, estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos
praticados pelo consórcio;
23.1.2.
Na documentação referida no item precedente deverá haver indicação expressa da pessoa
jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança fixadas no instrumento
convocatório;
23.1.3.
O consórcio deverá apresentar os documentos exigidos no instrumento convocatório
quanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos
quantitativos de cada consorciado;
23.1.4.
A comprovação de qualificação econômico-financeira, se dará mediante demonstração, por
cada consorciado, do atendimento aos requisitos contábeis definidos no instrumento convocatório.
23.1.5.
Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consórcio;
23.1.6.
A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de
fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados;
23.1.7.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à
empresa brasileira;
23.1.8.
O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do
objeto licitatório, até sua aceitação definitiva;
23.1.9.
Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo
quando expressamente autorizado pelo DNIT;
23.1.10.
Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação
própria, diferente de seus integrantes; e
23.1.11.
Os consorciados deverão apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial, bem como no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob fundamento do art. 33, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, c/c art. 32, inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, c/c art. 7º, inciso I,
alínea “a”, art. 32, inciso II, alínea “f”, e art. 34, inciso I, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996,
c/c IN DREI nº 19, de 5 de dezembro de 2013, c/c INRFB nº 1199, de 14 de outubro de 2011, c/c
INRFB nº 1863, de 27 de dezembro de 2018.
24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
24.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
24.4.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
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sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
24.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
24.6.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
24.7.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.8.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.9.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
24.11.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
24.12.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.13.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.dnit.gov.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça José Humberto Borato Jabur, 70, Distrito
Industrial, Pirapora/MG, CEP 39270-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
Pirapora(MG), 16 de março de 2020.

HADSON TOLENTINO BARBOSA
Coordenador Geral Hidroviário - Substituto
AHSFRA/DNIT
Documento assinado eletronicamente por Hadson Tolentino Barbosa, Coordenador-Geral de
Administração Hidroviária-Substituto(a), em 27/03/2020, às 14:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5300488 e o código CRC 06F6BE9F.
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ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO
SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE
SOBRADINHO/BA.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES – DNIT
AHSFRA - Administração Hidroviária do São Francisco

Praça José Humberto Borato Jabur, 70 – Distrito Industrial – Pirapora/MG
CEP: 39270-000
Fone: (61) 3315-4763 / 3315-4586 / Ramal: 381611
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1.

OBJETO/DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1.1.

OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
Supervisão dos serviços relacionados à realização de Diagnóstico, Operação, Manutenção e consolidação
de documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível da UHE Sobradinho/BA, constituído
por uma eclusa, na Hidrovia do Rio São Francisco, conforme condições, quantidades, exigências e
especificações discriminadas neste Termo de Referência e estabelecidas no Edital e seus anexos.
O referido Sistema de Transposição de Desnível, passa, doravante, a ser denominado neste
documento pela terminologia simplificada de Eclusa de Sobradinho.
1.2.

DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Unidade de FISCALIZAÇÃO: AHSFRA - Administração Hidroviária do São Francisco.
Hidrovia: Rio São Francisco.
Características do empreendimento:
Câmara com comprimento útil de 120m, largura de 17m, tirante d’água mínimo
de 4m, tirante de ar de 15m e tempo máximo de enchimento de 16 minutos.
Desnível máximo normal de 32,5m e máximo maximorum de 33,5m. Nível
Edital 01 (5300488)

SEI 50011.000198/2019-99 / pg. 29

d’água máximo de montante normal 392,5m e maximorum 393,5m. Altura dos
muros 41,5m, tipo estrutural caracterizado por muros de peso em concreto com
atirantamento, tipo de alimentação central, sistema de enchimento e
esvaziamento dinamicamente balanceado e capacidade efetiva de tráfego de
8.000.000 t/ano.
Canal de navegação com 1.770m de comprimento, largura normal do fundo de
50m, cota do fundo de 356m e cota de coroamento dos diques laterais de
369,5m.
Muros guias com 110m de comprimento, coroamento de montante de 394m e
coroamento de jusante de 374,0m.
Código do PNV: Integra a relação de rios constantes do PNV.
Município: Sobradinho – BA.
Unidade da Federação: Bahia/BA.
Eclusa: Obra de Engenharia que viabiliza a transposição de desnível em segmento
de corpo hídrico para fins de navegação.
Modalidade de Licitação: Pregão, na forma eletrônica.
Regime de Execução: Empreitada por preço global.
Participação de Consórcios: Sim, os serviços contratados envolvem diversas áreas
da engenharia, tais como: Civil, Mecânica e Elétrica. Deverá ser apresentada a
comprovação de constituição e registro de Consórcio, subscrito pelos consorciados,
atendidas as condições previstas no Art. 42 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019, e aquelas estabelecidas neste Edital.
Subcontratação: Não. A subcontratação dos serviços constantes neste Termo de
Referência impactará no desempenho e qualidade do contrato, uma vez que os
serviços realizados pela supervisora se complementam.
Orçamento Estimado Referencial: O valor estimado para esta licitação é de R$
1.191.800,16 (um milhão, cento e noventa e um mil e oitocentos reais e
dezesseis centavos) , com data-base de outubro de 2019.
Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento
referencial, foram elaborados tendo como referência a Tabela de Consultoria do
DNIT, com data base de agosto de 2019.
Critério de Julgamento: Menor Preço.
Modo de Disputa: Aberto.
Tipologia dos serviços: Serviços Comuns.
Relação de Índices Contábeis Previstos na Minuta de EDITAL Padrão do DNIT
(qualificação econômico-financeira): Em atendimento ao § 2º do Art. 6º da Instrução
Normativa nº. 01/Ministério dos Transportes, de 04 de outubro de 2007, para os
devidos efeitos, declaro que concordo com a utilização desta Relação de Índices
Contábeis exigidas para fins de qualificação econômico-financeira.
Exclusividade/Beneficio ME/EPP (Art. 48, Lei Complementar nº 123/2006): Não
aplicável, em função do valor da licitação.
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Condição de Serviço/Bem comum: O serviço a ser contratado apresenta padrões de
desempenho e qualidade definidos objetivamente por meio de Especificações
usuais praticadas pelo DNIT e ABNT, e se enquadra no estabelecido pelo Acórdão
nº 2.932/2011 do TCU, podendo, portanto, ser licitado na modalidade de Pregão.
Natureza dos serviços: Não-continuados, uma vez que prevê o fornecimento de
produtos pré-determinados, a serem executados ao longo de 12 meses, que
supervisionarão a empresa contratada para realizar as ações para o pleno
restabelecimento dos sistemas, equipamentos e das estruturas que compõe a Eclusa
de Sobradinho.
Prazo de Execução do Contrato: 12 meses.
Grupo: os itens serão agrupados em grupo único em razão da interdependência
entre os mesmos, onde a contratação dos itens isolados não geraria os objetivos
almejados pela Administração.
Indicação da fonte de recursos suficientes para a contratação:
Gestão/Unidade: 39252/390074
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 175390
Elemento de Despesa: 339039-05
Contato do responsável: Hadson Tolentino Barbosa |
licitacao.ahsfra@dnit.gov.br | Telefones: (61) 3315-4763 / 3315-4586 / Ramal:
381611.

2.

JUSTIFICATIVA

2.1.

DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Inaugurada em 1980, a Eclusa de Sobradinho é uma importante obra civil, que possui
importância econômica e social para região. A barragem onde ela fica instalada forma um dos maiores
lagos artificiais do mundo, com aproximadamente 4214 km² de espelho d´água e 400km de extensão.
A sua estrutura composta por um complexo sistema de componentes civis, hidráulicos,
elétricos, mecânicos e lógicos permitem o vencimento de desnível de 32,5 metros assegurando a
continuidade da tradicional navegação na hidrovia do Rio São Francisco, entre as cidades de
Pirapora/MG – Juazeiro/Petrolina/PE.
Dada essas características, e ainda, considerando que grande parte de seus componentes
operam desde a data de sua inauguração, salienta-se que é natural o desgaste dos equipamentos,
apresentando assim queda desempenho. Ademais, por ser um marco da região, e consequentemente um
ponto turístico, a Eclusa atrai muitos visitantes, ante ao exposto, torna-se essencial a retomada do seu
pleno funcionamento.
Assim, o DNIT elaborou licitação para a realização de serviços de diagnóstico, operação e
manutenção da Eclusa de Sobradinho, cujo objeto é diagnosticar os sistemas e equipamentos da eclusa;
realizar a sua Manutenção, aqui entendida como a manutenção básica destinada a trazer os
sistemas/equipamentos às suas condições de operação e mantê-la durante o período de contrato; realizar
operações da eclusa; e à consolidação da sua documentação técnica (manuais, procedimentos, planos de
manutenção e listas de insumos e sobressalentes para manutenção).
Nesse sentido, a presente contratação justifica-se pela necessidade premente e essencial da
contratação de empresa(s) especializada(s) para supervisionar a realização dos serviços acima descritos.
O serviço de Supervisão em questão visa dar apoio técnico aos fiscais/gestores em relação
às atividades de diagnóstico, operação, manutenção e consolidação de documentação técnica da eclusa.
Ressalta-se que a FISCALIZAÇÃO dos serviços é de responsabilidade do DNIT e o embasamento para a
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contratação de Empresa(s) de Assessoria para subsidiá-lo e auxiliá-lo nessas atividades, advém do
prescrito no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações:
“Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição”. Para os fins dessa Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados aqueles arrolados em seu art. 13, especialmente os previstos no
inciso IV, a seguir:
Art.13. (...)
IV – “Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços”.

Percebe-se, portanto, que em uma das Leis que disciplina licitações e Contratos
administrativos no âmbito da Administração Pública, admite a contratação de Empresa(s) de consultoria
para auxiliar e complementar a ação fiscalizadora do Órgão encarregado da execução de obras e serviços.
Destarte, deve-se considerar que a contratação de serviços técnicos especializados encontra
respaldo no Art. 122 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a saber:
“Art. 122. A ANTT, a ANTAQ e o DNIT poderão contratar especialistas ou
empresas especializadas, inclusive consultores independentes e auditores externos,
para execução de trabalhos técnicos, por projetos ou por prazos determinados, nos
termos da legislação em vigor.”

Cabe enfatizar que os serviços especializados a que se refere o Artigo anterior não se
enquadram nas atividades típicas do Estado insusceptíveis de delegação e não caracterizam terceirização
de atividade-fim, visto que o quadro permanente da AHSFRA, atualmente, não dispõe de recursos
humanos suficientes e necessários para desenvolver as atividades inerentes a sua competência em nível
satisfatório.
Para a execução dos serviços de Supervisão descritos neste TR está prevista a mobilização
de profissionais de nível superior, técnico e auxiliar, por um prazo de 12 (doze) meses. Além disso, deverá
ser alocado à Supervisão das atividades 01 (um) veículo, do tipo caminhonete, para dar apoio à
supervisão dos serviços a serem executados na Eclusa.
Com a Supervisão do Diagnóstico, Operação, Manutenção e consolidação da
Documentação Técnica potencializa-se a eficácia da Fiscalização em relação aos serviços contratados para
a Eclusa de Sobradinho.

2.2.

DA OPÇÃO PELA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Os serviços previstos e detalhados no presente Termo de Referência são enquadrados
como serviços comuns, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente
definidos e por considerar profissionais e insumos encontrados no mercado, cujas variações técnicas não
influenciam no resultado da contratação.
Assim, este processo enquadra-se no previsto no Art.1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e no Art.1º do Decreto nº 10.024/2019, o qual estabelece o pregão eletrônico como a modalidade a
ser adotada para a licitação.
3.
DO ORÇAMENTO E PREÇO DE REFERÊNCIA, DA REMUNERAÇÃO OU
PRÊMIO E DAS PROPOSTAS
3.1.

DO ORÇAMENTO E PREÇO DE REFERÊNCIA
O preço de referência para a contratação será de R$ 1.191.800,16 (um milhão, cento e
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noventa e um mil e oitocentos reais e dezesseis centavos), estando o orçamento devidamente detalhado
nos Quadros 01 a 02 do ANEXO II (5225676).
O orçamento detalhado e os critérios de aceitabilidade para a presente licitação constam no
instrumento convocatório, conforme preconiza o Acórdão 2547/2015-Plenário TCU.
Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial, foram elaborados
tendo como referência a Tabela de Consultoria do DNIT, com data base de outubro de 2019.
3.2.

DA REMUNERAÇÃO OU PRÊMIO

Mensalmente, será verificado o avanço dos serviços prestados pela SUPERVISORA, de
acordo com os itens de medição de planilha (relatórios de Produtos) e o acompanhamento do padrão de
qualidade dos mesmos. Desta forma, os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais,
respeitando-se a entrega dos relatórios previstos, os valores ofertados pela SUPERVISORA e os limites
percentuais sobre o preço global, constante no cronograma físico-financeiro (ANEXO II - QUADRO 04
documento SEI nº 5225676).
Eventual proposta de alteração deve ser previamente submetida e aceita pela
Administração, atentando-se para:
a) Os limites percentuais estabelecidos para cada família de serviços (conforme percentuais em
relação ao valor global apresentados no ANEXO II - QUADRO 02 – PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA RESUMO (5225676) não poderão ser alterados;
b) A SUPERVISORA não poderá incluir nova família de serviços, além das previstas
inicialmente;
c) A SUPERVISORA não poderá suprimir qualquer família existente; e
d) A subdivisão das famílias existentes poderá ser aceita, desde que tal alteração sirva para dar
uma maior coerência nos pagamentos dos serviços a serem realizados.
A alteração que trata o parágrafo anterior deverá ser submetida à FISCALIZAÇÃO, que
fará análise e emitirá Parecer Técnico de Aceitabilidade ou negará a proposição.
3.3.

DAS PROPOSTAS

As propostas a serem apresentadas pelas licitantes deverão conter a definição de um Preço
Global, obtido a partir do preenchimento do modelo de proposta (em branco) constante do Anexo III
(Proposta de Preço).
A licitante deverá apresentar o Cronograma Físico-Financeiro, constante do ANEXO II –
QUADRO 04 e 05 (5225676), adaptado à sua proposta. Para tal, usar o modelo constante do ANEXO
III(5225702). Também deverá apresentar a planilha de composição de preços, conforme modelo do
Anexo III – QUADRO 01 a 04 (5225702), de modo a obedecer ao que preconiza o Art. 43, § 5º do
Decreto nº 10.024/2019.
Deverão ser apresentados os demais quadros e requisitos estabelecidos neste Termo de
Referência e no edital.
O prazo de elaboração e apresentação da proposta sugerido por esta setorial demandante é
de no mínimo 15 (quinze) dias corridos, de modo a permitir o estudo, por parte das licitantes, e viabilizar
possíveis visitas à Eclusa de Sobradinho, visando o detalhamento de suas propostas. O prazo também
possibilita o estudo de possíveis consórcios entre empresas brasileiras e estrangeiras nas regras do
instrumento convocatório.
Validade da Proposta – Decorridos 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura da
proposta, sem a convocação para assinatura do contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.
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A licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execução dos serviços.
A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços, desde que não se
produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento
estimado para a contratação.

4.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1.

CARACTERIZAÇÃO

Os serviços de Supervisão fazem parte do ramo da Engenharia Consultiva, sendo que para
o presente Termo de Referência caracterizam-se pelo assessoramento técnico à Fiscalização na execução
do Contrato de Diagnóstico, Operação, Manutenção e consolidação de documentação técnica da Eclusa
de Sobradinho. O objeto de SUPERVISÃO refere-se, portanto, a todos os serviços realizados e produtos
entregues pela EXECUTORA no âmbito daquele contrato, com exceção do Produto 11.
Descrevem-se aqui os produtos constantes no contrato da EXECUTORA:
a. Produto 01 - Visita Técnica de Inspeção Conjunta
Consiste na realização visitas técnicas de inspeção acompanhadas de representante(s) do
DNIT, com emissão dos respectivos relatórios, que conterão a descrição do estado material dos
sistemas/equipamentos ao início e final do contrato, assim como os inventários dos
equipamentos e sistemas, incluindo os estoques de sobressalentes, insumos, consumíveis e
materiais existentes, pertencentes ao DNIT.
b. Produto 02 - Inspeção de Chegada
Objetiva a realização, pela EXECUTORA, de uma verificação pormenorizada do estado material
e operacional de todos os sistemas e equipamentos que compõem a Eclusa de Sobradinho.
c. Produto 03 - Elaboração do “Plano de Manutenção Básica”, para o Contrato
O Plano de Manutenção Básica detalhará, por mês, a programação para a verificação da
funcionalidade e/ou correções dos sistemas e equipamentos existentes na Eclusa de
Sobradinho, a fim de que, até o sexto mês, todo o sistema tenha sido verificado e corrigido para
restabelecer sua operação. Do sétimo mês em diante, deverá ser mantida a condição de
operacionalidade do sistema, mediante as devidas manutenções preventivas e corretivas
básicas.
d. Produto 04 - Diagnóstico mensal da situação atual da eclusa
Consiste na realização de vistorias e inspeções no sistema de transposição, incluindo
subsistemas, equipamentos auxiliares e estruturas civis existentes na eclusa e no canal
intermediário, com o propósito de identificar avarias, caracterizar patologias e anomalias
existentes, de forma fidedigna, sob as perspectivas da manutenção e operação da eclusa. Além
disso, os serviços irão apontar necessidades de reparos e/ou intervenções no sistema e
estruturas, em especial aqueles considerados críticos, o que orientará o planejamento e o
detalhamento da contratação de operação e manutenção que se seguirá.
Serão considerados os sistemas, equipamentos e estruturas constantes do Memorial Descritivo,
o que, dentre outros, inclui diagnósticos em: Elementos Estruturais; Alvenarias de Vedações,
Sistemas de Revestimento, Instalações Elétricas, Hidráulicas, CFTV, SPDA e de Esgotamento
Sanitário, Sistemas de CFTV, Controle e Supervisão, Ar Comprimido, Ventilação, Sistemas de
Telecomunicações, Sistemas Mecânicos e/ou Eletromecânicos, Sistemas de Impermeabilização
Edital 01 (5300488)

SEI 50011.000198/2019-99 / pg. 34

e Drenagem, Combate e Detecção a Incêndio, Sistemas de Sinalização e Balizamento,
Equipamentos, e demais sistemas presentes no memorial descritivo das atividades.
e. Produto 05 - Consolidação de Documentação Técnica e elaboração do Plano de Manutenção
Planejada para 05 anos.
Estes serviços se caracterizam pela consolidação da documentação técnica do Sistema de
Transposição da Eclusa e deverão incluir, no mínimo, as seguintes tarefas: documentos de
operação do sistema, documentos de manutenção do sistema, consolidar e catalogar a
documentação técnica (manuais, planos, plantas, projetos e instruções/procedimentos) relativa à
manutenção da Eclusa de Sobradinho, proposta de Plano de Manutenção Planejada do
Sistema de Transposição para 05 anos, documentação de Projeto e elaboração de proposta de
listas de sobressalentes e de insumos para 05 anos.
f. Produto 06 - Assessoramento especializado
Caracteriza-se como “produto sob demanda” e objetiva a contratação, pela EXECUTORA, de
assessoria externa especializada ou de Fabricantes originais dos Sistemas e Equipamentos da
eclusa, voltada para a realização dos diagnósticos, bem como para orientações de correções e
melhorias aos sistemas e fornecimento de dados técnicos para documentação.
g. Produto 07 - Operação do Sistema de Transposição de Desnível
A operação do sistema de transposição consiste na coordenação, supervisão e controle das
equipes e infraestrutura disponíveis a fim de promover a transposição segura dos usuários que
demonstrem o cumprimento das exigências contidas nas Normas de Tráfego na Eclusa da
Hidrovia do São Francisco.
h. Produto 08 - Manutenção Básica do Sistema de Transposição de Desnível.
As ações de Manutenção são aqui entendidas como as manutenções básicas corretivas de
pequeno porte e as rotinas preventivas destinadas a restabelecer e manter a operacionalidade
dos sistemas/equipamentos durante todo o período do contrato.
De forma geral, o serviço de “Manutenção Básica” do Sistema de Transposição de Desnível
deverá cobrir os subsistemas (elétricos, mecânicos, hidráulicos, eletromecânicos, controle e
supervisão, ar comprimido, ventilação e exaustão, guindastes, pórtico, CFTV, comunicação, ar
condicionado, combate a incêndio, elevadores, rádio VHF e digital, sistema e alta voz e
gravação, balizamento dos canais de navegação, etc.), estruturas civis, canal e demais
equipamentos da Eclusa de Sobradinho.
i. Produto 09 - Administração Local
Neste relatório a EXECUTORA deverá reportar, mensalmente, as seguintes informações:
equipe mobilizada, infraestrutura mobilizada de canteiro de obras, situação físico-financeira do
contrato, resumo das atividades e produtos previstos para o período de trabalho(mês), e outros
assuntos que possam trazer óbices ao desenvolvimento dos trabalhos.
j. Produto 10 - Mobilização e Desmobilização
O Produto 10 – Mobilização e Desmobilização, será medido nos meses seguintes meses: mês
01 (mobilização para 12 meses de serviços), mês 12 (desmobilização de toda a equipe – exceto
a do Produto 11) e mês 14 (desmobilização da equipe de operação e manutenção assistida –
Produto 11). A desmobilização da equipe do Produto 11 está prevista para acontecer no 14º
mês, contudo se a vigência deste contrato terminar antes do início do contrato subsequente, a
equipe do Produto 11 será desmobilizada no mês 12 com o restante da equipe. Neste caso, a
nova mobilização/desmobilização da equipe está incluída no Produto 11.
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k. Produto 11 - Operação e Manutenção Assistida (Fora do Escopo deste Termo de Referência)
Caracteriza-se sob demanda e objetiva a prestação de orientações técnicas sobre a
manutenção dos sistemas e equipamentos da eclusa por dois meses, à uma terceira empresa
que for contratada para a operação e manutenção ao longo de 05 anos, evitando-se, com isso, a
solução de continuidade e perda de conhecimento. Esse Produto será acionado sob demanda e
será medido por dois meses, cabendo à EXECUTORA elaborar relatório mensal sobre as
atividades desenvolvidas. Se o cronograma do contrato for executado de acordo com o proposto
neste Termo de Referência, os itens do Produto 11 relacionados à mobilização/desmobilização
não serão medidos, visto que a desmobilização da equipe no 14º mês está contemplada no
Produto 10.
l. Produto 12 - Monitoramento Ambiental
Objetiva cumprir programas de monitoramento previstos na licença ambiental, com a emissão de
relatórios trimestrais.
m. Produto 13 - Fornecimento de Sobressalentes e Insumos para a Manutenção Básica.
O Produto 13 será solicitado por demanda, a qualquer tempo, devendo a empresa
EXECUTORA prover os serviços de fornecimento de insumos e peças necessárias à
manutenção básica da Eclusa de Sobradinho, submetendo as necessidades identificadas à
prévia análise e aprovação da Fiscalização.
O Escopo detalhado do contrato da EXECUTORA podem ser verificados no Termo de
Referência para a contratação dos serviços de Diagnóstico, Operação, Manutenção e consolidação de
Documentação Técnica da Eclusa de Sobradinho. O Cronograma de execução desses serviços é
apresentado na Figura 1.

4.2.

ABRANGÊNCIA

Os serviços de SUPERVISÃO abrangem o monitoramento, o controle e o registro de
todas as atividades, serviços e produtos realizados e entregues pela EXECUTORA do contrato de
diagnóstico, operação, manutenção e consolidação de documentação técnica da Eclusa de Sobradinho.
a) Fiscalização de todas as atividades a serem programadas e realizadas pela EXECUTORA,
bem como comprovar a efetiva utilização, pela mesma, de insumos, quantitativos e
mobilização das equipes;
b) Fornecer apoio à fiscalização na elaboração dos certificados de medições, conferência de
documentações e faturas decorrentes da execução dos serviços;
c) Verificação e análises de documentações técnicas e relatórios de produtos elaborados pela
EXECUTORA;
d) Verificação da execução dos serviços planejados pela EXECUTORA, à luz do cronograma
por esta elaborado e aceito pela FISCALIZAÇÃO;
e) Emissão de Relatórios Técnicos Mensais relativos aos produtos previstos neste Termo de
Referência;

4.3.

RESPONSABILIDADES

A SUPERVISORA responderá pelos serviços definidos neste Termo de Referência como
sendo de sua prestação, cabendo ainda:
a) Comunicar tempestivamente à FISCALIZAÇÃO da AHSFRA para qualquer serviço que esteja
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sendo executado diferentemente das normas, manuais e especificações do DNIT,
comprometendo a excelência da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparência da gestão pública. Corrigida a irregularidade, informar
imediatamente a FISCALIZAÇÃO. Em ambos os casos, deverá ser dado ciência ao Fiscal da
AHSFRA, imediatamente após a constatação e/ou solução da irregularidade constatada;
b) Registrar nos relatórios mensais previstos todas as não conformidades e irregularidades
constatadas na execução dos serviços da EXECUTORA, assim como as providências adotadas
para corrigi-las;
c) Responsabilizar-se pela instalação completa de sua administração e demais infraestruturas
necessárias ao adequado acompanhamento e supervisão dos serviços a serem executados, em
local que seja distinto daqueles utilizados pelos executores e/ou operadores responsáveis pelos
serviços referentes a operação e manutenção da eclusa.

4.4.

ATRIBUIÇÕES
A SUPERVISORA terá as atribuições descritas a seguir:

a) Acompanhar a execução dos serviços da EXECUTORA e o cumprimento das obrigações contratuais
desta, informando tempestivamente à FISCALIZAÇÃO da AHSFRA a constatação de ocorrências em
que caibam o registro e a comunicação formal;
b) Efetuar o registro de todos os serviços executados e produtos elaborados pela EXECUTORA, por
meio dos relatórios de supervisão previstos e submetê-los à FISCALIZAÇÃO da AHSFRA;
c) Manifestar-se quanto à qualidade dos serviços prestados pela EXECUTORA, quando atestar a
conformidade dos mesmos;
d) Registrar e apresentar em relatório o controle do consumo dos materiais, insumos e peças utilizados
pela EXECUTORA nos serviços, bem como manifestar-se em relação à qualidade desses itens;
e) Manifestar-se tecnicamente, assessorando a FISCALIZAÇÃO, em relação aos relatórios de
diagnósticos do empreendimento compilados pela EXECUTORA;
f) Esclarecer dúvidas e prestar informações necessárias à completa e à adequada execução dos serviços
desenvolvidos pela EXECUTORA;
g) Adotar, em particular, os seguintes procedimentos:
Acompanhar, verificar e cobrar que os serviços sejam desenvolvidos pela EXECUTORA
observando-se os procedimentos adequados e as normas técnicas e legais vigentes,
pertinentes a cada serviço;
Verificar se a limpeza e a organização do local de trabalho estão sendo mantidas dentro dos
padrões técnicos exigidos;
Elaborar Relatório Fotográfico mensal dos serviços desenvolvidos pela EXECUTORA;
Participar de reuniões, quando convocada pela FISCALIZAÇÃO;
Elaborar Atas de Reunião ou outros Documentos, quando solicitados pelo FISCALIZAÇÃO
ou quando em reunião com a EXECUTORA para acompanhamento dos trabalhos
desenvolvidos;
h) As informações da SUPERVISORA sobre os serviços desenvolvidos pela EXECUTORA devem ser
prestadas de forma suficiente, concreta e tempestiva à FISCALIZAÇÃO, particularmente, relativas aos
seguintes aspectos:
Qualidade dos serviços (observância aos procedimentos e normas);
Obediência aos dispositivos contratuais, mormente no que respeita à proposta de preços,
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qualificação técnica, regularidade fiscal; prazos de atendimento e/ou cumprimento do objeto;
Caracterização dos serviços executados, conferencia das faturas e documentações que
acompanham;
Acompanhamento da execução de cada etapa dos serviços;
Solução de problemas operacionais imprevistos;
i) As atividades da SUPERVISORA, em consonância com o escopo definido anteriormente, incluem,
embora não se limitem os seguintes itens:
Elaboração de Relatórios mensais previstos neste Termo de Referência, abordando e
analisando os serviços realizados pela EXECUTORA, os em andamento e os programados
para o próximo período de medição;
Análise do Programa de Trabalho da EXECUTORA;
Exame de eventuais alterações aos manuais de operação e manutenção que forem
apresentados pela EXECUTORA;
Assessoramento técnico à FISCALIZAÇÃO sobre os serviços da EXECUTORA,
prioritariamente de forma preventiva e, excepcionalmente, reativa;
Verificação prévia e periódica junto à EXECUTORA das quantidades de insumos, materiais
e sobressalentes necessárias ao andamento dos serviços, bem como das estimativas de custos
e quantidades;
Apreciação das reivindicações da EXECUTORA, caso solicitado pela FISCALIZAÇÃO;
Os Relatórios Mensais deverão abordar avaliações técnica, execução financeira do Contrato
da Executora, assim como aspectos e administrativos relacionados a equipe e/ou outros que
possam impactar no andamento dos serviços da EXECUTORA, tecendo comentários sobre:
◾ A qualidade dos serviços executados no período;
◾ O pessoal e equipamentos mobilizados pela(s) contratada(s);
Os Relatório deverão ser encaminhados à FISCALIZAÇÃO como previsto no item 5.2.
j) Os serviços de SUPERVISÃO, envolvendo, fiscalização, dos serviços ainda abrangerão:
Verificação e apresentação de Parecer sobre a qualidade dos serviços, abrangendo a
totalidade da execução dos serviços realizados;
Acompanhamento e fiscalização das diversas etapas dos serviços, junto à Empresa
EXECUTORA, verificando e emitindo Pareceres sobre o cumprimento integral das
obrigações;
Apresentação de documentos e fotografias que comprovem as mobilizações mensais de
pessoal e equipamentos da executora, assim como em relação as suas demais obrigações
contratuais;
k) A CONTRATADA será ainda responsável:
Pela fiscalização dos serviços e do cumprimento das obrigações contratuais da
EXECUTORA, informando à FISCALIZAÇÃO da AHSFRA eventuais descumprimentos;
Pelos dados, informações, análises e conceitos que fornecer à FISCALIZAÇÃO da
AHSFRA sobre os serviços, sobre a Empresa EXECUTORA;
Pelo acompanhamento da eficácia das medidas adotadas para prover a melhoria dos serviços;
Propor medidas que busquem o aprimoramento de soluções quando forem constatadas, “in
loco”, aplicações de métodos inadequados ou insuficientes pela EXECUTORA;
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Medir os serviços executados pela executora e apresentar os resultados à FISCALIZAÇÃO
da AHSFRA, juntamente com todos os elementos de campo necessários à elaboração das
medições mensais para fins de pagamento dos serviços;
Em cada medição a ser implantada, a Supervisão assinará e juntará declaração nos seguintes
termos: “Declaro que a medição ora submetida a pagamento foi realizada por esta supervisão
e, portanto, nos responsabilizamos pela juntada dos seguintes dados, providências e
informações: - Foram verificados por esta Supervisora os serviços constantes na presente
medição, em que se verificou o cumprimento, pela contratada, das suas obrigações
contratuais, obedecendo ao Edital, Termos de Referência e as Especificações Técnicas do
DNIT”;
Realizar, além das medições e inspeções de conferência rotineiras, medições e inspeções
aleatórias e específicas a serem determinadas pela AHSFRA em caso da existência de
dúvida, necessidade de conferência ou no caso de eventual acompanhamento das equipes da
Autarquia ou órgãos de controle internos e externos;
Anotar em relatório fatos relevantes e emitir comentários conclusivos sobre as anotações,
adotando as Normas vigentes referentes a obra ou serviços, à época de ocorrência do fato;
l) Elaborar Relatórios Mensais contendo, no mínimo, as seguintes informações:
Textual, gráfico e fotográfico dos serviços executados;
Informações contratuais; e
Avaliação técnica da executora e do andamento dos serviços, abordando os quantitativos
executados no período, Relatório das atividades no período de cada Relatório Mensal; as
previsões técnicas e administrativas para o mês subsequente, a correspondência emitida e
recebida no período, bem como as questões pendentes; os recursos humanos e materiais
alocados no período;
Emitir Parecer sobre todas as correspondências e requerimentos;
Alocar equipe técnica e veículos necessários para a execução dos trabalhos de fiscalização;
Verificar a conformidade às Normas e Instruções vigentes, registrando eventuais nãoconformidades detectadas;
Sustação, mediante anotações no Livro de Ocorrências e imediato envio de cópias à
FISCALIZAÇÃO da AHSFRA e à executora, dos serviços que estejam sendo executados
em desacordo com os procedimentos e especificações, bem como das ocorrências capazes de
interferir com o transcurso normal dos serviços.
m) As atividades da CONTRATADA se desenvolverão nos seguintes níveis:
As atividades de fiscalização relativos aos serviços desenvolver-se-ão sempre em regime de
subordinação e estrita colaboração com a AHSFRA, que indicará fiscais, com poderes de
atuação para fiscalizar o cumprimento do CONTRATO;
A CONTRATADA agirá com a mais absoluta discrição e reserva, seja no seu
relacionamento com a Executora, seja com terceiros, em todos os aspectos dos trabalhos em
execução; e
Observará, ainda, o mais alto padrão ético e as Normas vigentes, no que se refere ao grau de
relações técnicas/comerciais e de difusão permitida a documentos oficiais, só procedendo a
divulgação com ordem expressa da FISCALIZAÇÃO da AHSFRA, formalizada por escrito.
n) A CONTRATADA deverá manter a equipe técnica dimensionada, conforme modalidades
profissionais e quantidades previstas nas planilhas do PLANILHA DE QUANTIDADES E
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (ANEXO II), assim como qualidade e
quantidade de veículos, Relatórios Mensais, também em conformidade com o MODELO DE
ORÇAMENTO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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(ANEXO II);

4.5.

ORDEM DE SERVIÇO

A requisição para a prestação dos serviços será feita através de Ordem de Serviço
devidamente assinada pela Contratante, por meio de ofício, contendo todos os dados necessários à perfeita
identificação das atividades objeto do contrato.
Uma vez recebida a Ordem de Serviço, a SUPERVISORA terá o prazo de 5 dias úteis
para indicar o preposto que será o responsável pela interlocução com o DNIT, a fim de que seja iniciada a
prestação dos serviços.
Recebida e aceita a Ordem de Serviço pela SUPERVISORA, dar-se-á o início a contagem
de tempo para fins de prestação de serviços e de faturamento.

5.

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO

5.1.

PRODUTOS, RELATÓRIOS E PERIODICIDADES

Os serviços prestados pela CONTRATADA serão consolidados em Produtos específicos,
como apresentado no Quadro 1, abaixo. Esses Produtos serão entregues à FISCALIZAÇÃO por meio de
relatórios de caráter técnico e administrativo, nas frequências aqui estabelecidas.
Esses relatórios representarão as unidades de medição dos trabalhos desenvolvidos pela
SUPERVISORA, os quais devem estar em consonância ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(ANEXO II – QUADROS 04 e 05 documento SEI nº 5225676).
Quadro 1. Produtos a serem elaborados pela SUPERVISORA
PRODUTOS

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.

FREQUÊNCIA

PREÇO
UNITÁRIO

1

Produto D4.1

Supervisão do
Diagnóstico e
da
Documentação
Técnica

Relatório

06

Mensal (01 a 06)

R$
61.081,00

2

Produto D4.2

Supervisão da
Operação e
Manutenção

Relatório

12

Mensal (01 a 12)

R$
68.776,16

ITEM

5.2.

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS/RELATÓRIOS

Como anteriormente exposto, no decorrer dos serviços, a SUPERVISORA apresentará
seus Produtos desenvolvidos por meio de relatórios, como citado no Quadro 01 e no formato e número de
vias indicadas no Quadro 02:

Quadro 2. Apresentação dos produtos da SUPERVISORA
Relatórios

Prazos (dias)
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Relatórios dos
Produtos

Periodicidade prevista
no Quadro 01

A2/A4 e
mídia digital

2 vias impressas e 2 vias em
mídia digital.

a) Produto D4.1 - Supervisão do Diagnóstico e da Documentação Técnica
Refere-se à consolidação das atividades de Supervisão e registro dos diagnósticos a serem
realizados pela empresa EXECUTORA. Terá a duração de 6 meses e será materializado por meio da
emissão de relatórios mensais, os quais conterão, dentre outras informações, a descrição dos serviços
realizados no âmbito do diagnóstico, registros fotográficos evidenciando os sistemas, equipamentos,
estruturas, sobressalentes e insumos, e as respectivas datas de inspeção.
Além disso, nos relatórios mensais desse Produto, a Supervisora deverá analisar os
diagnósticos emitidos pela EXECUTORA e manifestar-se tecnicamente, assessorando a
FISCALIZAÇÃO, em especial quanto às não conformidades e patologias encontradas nos diagnósticos
da EXECUTORA, assim como suas respectivas soluções propostas e seus prazos e custos envolvidos.
Contempla também a consolidação das atividades de Supervisão e registro dos serviços de
consolidação de documentação técnica a serem realizados pela EXECUTORA. Terá a duração de 06
meses e será materializado por meio da emissão de relatórios mensais, os quais conterão, dentre outras
informações, os registros de consolidação e organização da documentação técnica de todos os sistemas,
subsistemas, equipamentos e instalações da Eclusa de Sobradinho, englobando, plantas de construção,
memoriais descritivos, pranchas de projetos de sistemas/ equipamentos/ estruturas, as built, instruções e
manuais de operação do sistema de transposição de desnível, instruções e manuais de manutenção dos
sistema de transposição de desnível, manuais/instruções de operação e manutenção dos fabricantes dos
equipamentos/sistemas, planos de operação e de manutenção de sistemas e equipamentos, livros de
registros de medições de instrumentações existentes, livros de registro de manutenções realizadas, listas de
estoques de insumos e sobressalentes existentes. Caberá ainda à SUPERVISORA analisar e assessorar a
FISCALIZAÇÃO no tocante às propostas da EXECUTORA sobre o “Plano de Manutenção Planejada”
e as “listas de sobressalentes e insumos” para um contrato de 5 anos.
Em resumo o Produto D4.1 se relaciona, não se limitando, aos Produtos 01 (1ª visita
técnica de inspeção conjunta), 02, 04, 05 e 10 (Mobilização) da EXECUTORA.
Os relatórios da SUPERVISORA deverão ser emitidos e medidos na periodicidade
prevista no Quadro 1.
b) Produto D4.2 - Supervisão da Operação e Manutenção
Refere-se à consolidação das atividades de Supervisão e registro dos serviços de
Manutenção a serem realizados pela EXECUTORA. Terá a duração de 12 meses e será materializado por
meio da emissão de relatórios mensais, os quais conterão, dentre outras informações, a identificação dos
sistemas e/ou subsistemas em manutenção, registro de peças, equipamentos, equipes e insumos utilizados,
considerações a respeito de dificuldades e/ou defeitos encontrados, registros de como as manutenções
corretivas ou preventivas foram realizadas, analises da documentação, manuais, rotinas que serão
atualizadas ou elaboradas pela empresa EXECUTORA e demais informações que possam complementar
o entendimento da FISCALIZAÇÃO, como por exemplo, o andamento do cronograma de manutenção
proposto ao início do contrato pela EXECUTORA e o atingimento de metas relacionadas à
disponibilidade da eclusa.
Contempla também as atividades de Supervisão e registro dos serviços de Operação a
serem realizados pela EXECUTORA. Devendo apresentar, dentre outras informações, os registros de
toda e qualquer operação de sistemas, equipamentos e máquinas da eclusa, considerações a respeito de
dificuldades e/ou defeitos encontrados, registro e apontamentos relativos as rotinas de operação realizadas
pela empresa e demais informações que possam complementar o entendimento da FISCALIZAÇÃO.
Incluirá dados das embarcações que utilizarem o Sistema de Transposição de Desnível, bem como dados
relacionados às suas cargas e tempos de operação da eclusa (enchimentos e esvaziamentos das câmaras).
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Os relatórios da SUPERVISORA deverão ser emitidos e medidos na periodicidade prevista no Quadro 1.
Nos relatórios mensais do Produto D4.2, a CONTRATADA também deverá incluir uma seção inicial em
que abordará assuntos relacionados à gestão do contrato da EXECUTORA, incluindo, mas não se
limitando a, aspectos da execução físico- financeira, cumprimento do cronograma previsto, comprovantes
das entregas da EXECUTORA, e demais pareceres emitidos pela SUPERVISORA.
Em resumo o Produto D4.2 se relaciona, não se limitando, aos Produtos 01 (2ª visita
técnica de inspeção conjunta), 03, 06, 07, 08, 09, 10 (Desmobilização),11, 12 e 13 da EXECUTORA.

6.

HABILITAÇÃO

6.1.

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DA PROPONENTE

A Licitante deverá apresentar, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica e
respectivo(s) Contrato(s), em nome dela, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que a Licitante executou serviços e/ou forneceu bens e serviços de natureza similar ao da
contratação em referência, contendo os elementos em características e quantitativos mínimos e prazos aqui
estabelecidos, demonstrando a sua capacidade operacional e experiência técnica, nos termos do Quadro
03, abaixo.
Quadro 3. Requisitos de Capacidade Técnico-Operacional

Tipo de Atestado

Quantidade
mínima de
Atestados

Supervisão ou Operação e manutenção de barragem e/ou eclusa e/ou
dique e/ou elevatória.

01

Manutenção de Equipamentos mecânicos de Grande Porte
(Guindastes, Pórticos ou Pontes Rolantes/Basculantes).

01

Realização ou análise de diagnósticos em estruturas civis e sistemas
mecânicos, elétricos e hidráulicos de eclusas e/ou barragens.

01

6.1.1.
Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão possuir prazo
mínimo de 6 (seis) meses de execução por parte da licitante.
6.2.

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE

A Licitante deverá apresentar atestado e respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT ou
documento equivalente, expedida pela Entidade Profissional, nos termos da legislação aplicável, em nome
dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica da Empresa que participarão da execução do
objeto.
O Quadro 04, lista os atestados necessários para as funções elencadas. Os responsáveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta.
Quando couber, os profissionais devem ser registrados nos conselhos profissionais
competentes. Para as funções exercidas por Engenheiro Civil, este profissional não pode possuir restrição
para “Portos, Rios e Canais” nas atribuições de seu Registro Profissional.

Quadro 4. Atestação de Capacidade Técnica Profissional
Código SICRO/
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Função

Tabela de
Consultoria

Descrição

mínima de
atestados

Profissional com formação em Engenharia
mecânica ≥ 08 anos, comprovada por meio de Diploma
e/ou Certidão de Registro de Pessoa Física do CREA.

Supervisor-Geral

P1

Engenheiro
Civil

P2

Engenheiro
Eletricista

P2

Experiência:
Coordenação-Geral ou supervisão em operação e/ou
manutenção de eclusa e/ou dique e/ou barragem
e/ou elevatória por período ≥ 1 ano.
Profissional com formação em Engenharia
Civil ≥ 05 anos, comprovada por meio de Diploma
e/ou Certidão de Registro de Pessoa Física do CREA.
Experiência:
- Supervisão ou coordenação da Manutenção
de Eclusa e/ou Dique e/ou elevatória e/ou barragem.
Profissional com formação em Engenharia
elétrica ≥ 05 anos, comprovada por meio de Diploma
e/ou Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA.
Experiência
- Responsável técnico ou execução de Manutenção de
Instalações elétricas de Alta, Média e Baixa Tensão.
- Operação de sistema de automação ou similar em UHE,
Eclusa, Dique ou elevatória.

1

1

1

7.
EQUIPE MÍNIMA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE
REFERÊNCIA
7.1.

PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

a) 01 ENGENHEIRO SÊNIOR – ENG. MECÂNICO - SUPERVISOR GERAL
Profissional responsável pela coordenação e pelo gerenciamento das atividades de SUPERVISÃO dos
serviços prestados pela EXECUTORA no diagnóstico, manutenção básica e operação dos sistemas e
equipamentos da Eclusa de Sobradinho e na consolidação de documentação técnica. Será o responsável
pelas seguintes tarefas, dentre outras:
- Prover a Coordenação Geral do Contrato;
- Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços, recolhendo a respectiva ART junto
ao CREA.
- Reportar à FISCALIZAÇÃO para o tratamento de assuntos pertinentes à execução do contrato.
- Coordenar administrativamente as equipes mobilizadas no contrato;
- Acompanhar a execução econômica e financeira do contrato;
- Supervisão dos serviços a cargo da EXECUTORA afetos à área de competência da engenharia
mecânica;
- Supervisionar os trabalhos da EXECUTORA relativos à elaboração de estudos, consolidações de
manuais e de procedimentos, e de listagens de sobressalentes e insumos, afetos à área de
competência da engenharia mecânica;
- Supervisionar e documentar os trabalhos de diagnósticos do Sistema e das infraestruturas existentes
à cargo da EXECUTORA, afetos à área de competência da engenharia mecânica;
- Supervisionar e registrar os serviços à cargo da EXECUTORA relacionados à área de competência
da engenharia mecânica, no que se refere à: sistemas hidromecânicos, sistemas eletromecânicos,
sistemas mecânicos, guindastes, ponte basculante, bombas mecânicas, válvulas, redes, motores,
comportas, pistas de rolamento, redutoras, acoplamentos, freios, eixos, portas mecânicas da eclusa,
sistemas de ar-comprimido, painéis de vedação, sistemas de esgotamento e enchimento, grades de
tomadas d’água, e demais sistemas existentes.
- Realizar a confecção dos relatórios mensais e periódicos afetos aos produtos relacionados no item
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5.1 deste Termo de Referência, assim como outros documentos que se fizerem necessários para
formalização de assuntos do Contrato junto à FISCALIZAÇÃO;
- Coordenar a supervisão da consolidação de documentação técnica e a elaboração das listagens de
sobressalentes e insumos e Plano de Manutenção, a serem realizados pela EXECUTORA.
- Supervisionar e documentar as atividades da EXECUTORA na realização de diagnósticos do
Sistema e das infraestruturas existentes.
b) 01 ENGENHEIRO PLENO – ENG. CIVIL
Profissional responsável pela coordenação e pelo gerenciamento das atividades de SUPERVISÃO, na
área de infraestrutura civil, dos serviços realizados pela EXECUTORA nas atividades de diagnóstico,
manutenção básica e operação da Eclusa de Sobradinho e na elaboração/revisão de documentação
técnica, sendo desmobilizado a partir do mês 08. Será responsável pelas seguintes tarefas, dentre outras:
- Auxiliar o Supervisor Geral nas rotinas de SUPERVISÃO dos serviços a cargo da EXECUTORA
afetos à área de infraestrutura civil;
- Supervisionar da consolidação de documentação técnica, e a elaboração das listagens de
sobressalentes e insumos e Plano de Manutenção, realizados pela EXECUTORA, afetos à área de
infraestrutura civil;
- Supervisionar os serviços de diagnóstico a cargo da EXECUTORA, afetos a área de infraestrutura
civil, verificando e documentando a execução.
- Supervisionar a implementação da infraestrutura de canteiro de obras da EXECUTORA;
- Supervisionar os serviços de operação e manutenção a cargo da EXECUTORA, afetos à área de
infraestrutura civil;
- Supervisionar e registrar os serviços relacionados à área de infraestrutura civil, no que compete à:
estruturas, instalações hidrossanitárias, instalações de combate a incêndio, sistemas de revestimento e
vedação, pavimentação, contenções de taludes, sinalização e balizamento de canais de navegação.
c) 01 ENGENHEIRO PLENO – ENG. ELETRICISTA
Profissional responsável pela supervisão do planejamento, coordenação e execução das atividades de
supervisão de diagnóstico, operação e manutenção do sistema da Eclusa de Sobradinho, realizadas pela
empresa EXECUTORA, nas áreas de infraestruturas elétrica, eletrônica e de automação. Será responsável
pelas seguintes tarefas, dentre outras:
- Auxiliar o Supervisor Geral nas rotinas de FISCALIZAÇÃO e supervisão dos serviços afetos às
áreas de infraestruturas elétrica, eletrônica e de automação;
- Supervisionar e registrar os trabalhos de elaboração de estudos, consolidações de manuais e de
procedimentos, listagens de sobressalentes e insumos necessários aos serviços e o Plano de
Manutenção a serem realizados pela empresa EXECUTORA, afetos às áreas de infraestruturas
elétrica, eletrônica e de automação;
- Supervisionar os trabalhos de diagnósticos do Sistema e das infraestruturas existentes, afetos às
áreas de infraestruturas elétrica, eletrônica e de automação;
- Supervisionar os trabalhos de operação e manutenção do Sistema de Transposição de Desnível de
Sobradinho e das infraestruturas existentes, no que se refere às áreas de infraestruturas elétrica,
eletrônica e de automação;
- Supervisionar e registrar os serviços relacionados às áreas de infraestruturas elétrica, eletrônica e de
automação, no que compete à: sistemas elétricos em corrente contínua e alternada, envolvendo
motores, bombas elétricas, transformadores, quadros elétricos, acionamentos, subestações, geradores,
iluminação, infraestrutura de alimentação e distribuição, painéis de controle, CFTV, Sistema de
Proteção de Descarga Atmosférica (SPDA), sistemas de telecomunicação, elevadores para transporte
de pessoal e material, sistemas de controle automático da eclusa, sistemas de ventilação e exaustão e
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demais sistemas afetos e existentes na Eclusa; e
- Supervisionar a elaboração do Plano de Emergência Local – PEL – no que tange aos
procedimentos de segurança, proteção e controle das instalações elétricas em situações emergenciais.

7.2.

PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO

a) 01 TÉCNICO PLENO – TÉC. ELETROTÉCNICA
Profissional que tem por responsabilidade acompanhar e verificar a empresa EXECUTORA no
cumprimento das atividades de diagnóstico, operação e manutenção do sistema eletroeletrônico com seus
subsistemas e respectivos equipamentos objeto do contrato. Será responsável pelas seguintes tarefas,
dentre outras:
- Acompanhar, verificar e registrar toda execução de rotinas de operação e manutenção elétricaeletrônica preventiva e/ou corretiva em equipamentos e instalações operacionais, acessórios e
sistemas de automação, realizadas pela empresa EXECUTORA;
- Acompanhar, verificar e registrar a conformidade da execução dos serviços da EXECUTORA à
luz do previsto em manuais técnicos, planos, rotinas e instruções existentes.
- Acompanhar, verificar e registrar todos os demais trabalhos atinentes e correlatos ao cargo, ou que
possam surgir no decorrer dos serviços;
- Acompanhar, verificar e registrar todos os insumos, sobressalentes e materiais elétricos e eletrônicos
demandados pela EXECUTORA no decorrer dos serviços, incluindo a análise da adequabilidade e
pertinência à luz dos manuais e rotinas de manutenção, assim como do estado do material.
- Acompanhar, verificar e registrar as atividades dos Técnicos Eletricistas.
b) 01 TÉCNICO PLENO – TÉC. MECÂNICA
Profissional responsável por acompanhar e verificar as atividades realizadas pela empresa EXECUTORA
de diagnósticos, operação e manutenção dos sistemas e equipamentos mecânicos existentes na eclusa, no
que se refere à: sistemas hidromecânicos, sistemas eletromecânicos, sistemas mecânicos, guindastes, ponte
basculante, bombas mecânicas, válvulas, redes, motores, comportas, pistas de rolamento, redutoras,
acoplamentos, freios, eixos, portas mecânicas da eclusa, sistemas de ar-comprimido, painéis de vedação,
sistemas de esgotamento e enchimento, grades de tomadas d’água, e demais sistemas existentes. Será
responsável pelas seguintes tarefas, dentre outras:
- Acompanhar, verificar e registrar a execução de toda a manutenção mecânica preventiva e/ou
corretiva em equipamentos da eclusa e instalações, tais como: lubrificação, alinhamento, ajustes,
troca de óleo, limpeza, etc, realizadas pela empresa EXECUTORA de acordo com os manuais e
instruções da eclusa e equipamentos auxiliares;
- Acompanhar, verificar e registrar a conformidade da execução dos serviços da Executora à luz do
previsto em manuais técnicos, planos, rotinas e instruções existentes.
- Acompanhar, verificar e registrar todos os insumos, sobressalentes e materiais mecânicos
demandados pela EXECUTORA no decorrer dos serviços, incluindo a análise da adequabilidade e
pertinência à luz dos manuais e rotinas de manutenção, assim como do estado do material.
- Acompanhar, verificar e registrar as inspeções periódicas realizadas pela empresa EXECUTORA,
a todos os equipamentos mecânicos, afim de avaliar as condições operacionais, verificando
vibrações, desalinhamentos, desajustes, lubrificação.
- Acompanhar, verificar e registrar as atividades dos Técnicos Mecânicos e operadores.

7.3.

PROFISSIONAIS DE NÍVEL AUXILIAR
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a) 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Profissional responsável por realizar tarefas cotidianas de um escritório. Será encarregado de toda a parte
burocrática da empresa EXECUTORA, documentando, arquivando e organizando todo o ambiente. Será
responsável pelas seguintes tarefas, dentre outras:
- Atender chamados telefônicos internos e externos;
- Numerar e controlar documentos;
- Realizar a entrega externa de correspondências e documentos;
- Efetuar levantamentos diversos, quando solicitado;
- Apoiar na execução das atividades da unidade, voltadas à gestão documental/processual;
- Operar máquinas simples de reprodução e digitalização de documentos, telefones, fac-símile e
outros de complexidade semelhante;
- Organizar arquivos, sob supervisão;
- Digitalizar correspondências e documentos oficiais de rotina;
- Executar os procedimentos para solicitações de viagens - passagens e diárias,nacionais e
internacionais;
- Operar microcomputadores;
- Autuar e protocolar processos e documentos;
- Digitar, organizar, conferir, entregar, receber, registrar, distribuir e controlar a movimentação de
documentos e/ou bens patrimoniais;
- Prestar informações sobre tramitação e andamento de processo e documentos;
- Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho.

8.

VISTORIA

É facultada às Licitantes a realização de visita técnica para inspeção e vistoria ao local de
trabalho até o segundo dia útil anterior ao início da sessão licitatória, de forma a possibilitar a elaboração
de suas propostas.
Nesse sentido, os interessados poderão contatar, em dias úteis, a AHSFRA para programar
as visitas, no horário das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, por meio dos telefones (61) 3315-4763 /
3315-4586 / Ramal: 381611. Dessa visita, será entregue às Licitantes um Atestado de Visita.
Endereço da AHSFRA: Praça José Humberto Borato Jabur, nº 70, Distrito Industrial –
CEP: 39.270-000 / Pirapora – MG. E-mail para contato: licitacao.ahsfra@dnit.gov.br.
Caso declinem da visita ao local, as Licitantes deverão apresentar uma Declaração de
Pleno das Condições de Vistoria, assinada pelo Responsável Técnico, sob as penalidades da lei,
esclarecendo que têm pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, na qual se comprometem a acatar todas as especificações estabelecidas no edital, no Termo de
Referência e nos seus demais anexos, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando
impedidas, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais,
de natureza técnica e/ou financeira.
Em caso de Consórcio, a visita técnica poderá ser realizada por um representante técnico
do Consórcio.

9.

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão realizados no Rio São Francisco, no município de Sobradinho/BA, nas
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dependências da Eclusa da UHE de Sobradinho.
O prazo de execução é de 12 (doze) meses, a partir da expedição da Ordem de Serviço.

10.

GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços executados, até que estes
sejam recebidos definitivamente pela CONTRATANTE, conforme disposto no Art. 73, da Lei nº
8.666/93.

11.

DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCENDOR

Do Contrato, regulado pelas instruções constantes do Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as
obrigações, direitos e responsabilidades das partes, relativas aos serviços objeto desta licitação.
O Contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado no preço proposto pela
Licitante, considerado final e incluído todos os encargos, taxas e bonificações.
Fica determinado que os relatórios, detalhamentos, especificações e toda a documentação
constante do Edital e seus Anexos, relativa aos serviços contratados, são complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será considerado
especificado e válido.

11.1.

OBRIGAÇÕES DE CARÁTER GERAL

a) Designar formalmente um representante no ato da assinatura do Contrato, com poderes para
operacionalizar o Contrato, assumindo o gerenciamento de todas as atividades inerentes ao seu fiel
cumprimento;
b) A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
município do Local da prestação do serviço, durante toda a vigência do Contrato;
c) Após a homologação do resultado desta Licitação, antes da assinatura do Contrato decorrente ou
durante a execução deste, poderá ser permitida que a Licitante vencedora ou CONTRATADA sofra
processo de fusão, incorporação ou cisão, desde que sejam observados pela nova Empresa os requisitos
de habilitação previstos no EDITAL e que sejam mantidas as condições estabelecidas no Contrato
original, quando já contratado;
d) Em havendo a cisão, incorporação ou fusão da futura Empresa CONTRATADA, a aceitação de
qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise da CONTRATANTE quanto ao
procedimento realizado, considerando a possibilidade de riscos à execução do objeto contratados e a
comprovação dos requisitos contidos no EDITAL. Em qualquer dos casos, é vedada a sub-rogação
contratual;
e) A CONTRATADA deverá manter um preposto, devidamente habilitado e aceito pela Administração,
no local do serviço, para representá-la na execução do Contrato;
f) A CONTRATADA é responsável pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;
g) A CONTRATADA relatará à CONTRATANTE todo e qualquer risco e/ou irregularidade verificada
no decorrer da prestação dos serviços, decorrentes de suas ações ou motivada por agentes externos, e que
possam impactar, direta ou indiretamente, no cumprimento do Objeto do Contrato;
h) A CONTRATADA deverá fornecer, a qualquer momento, todas as informações de relacionadas à
execução dos serviços que a CONTRATANTE julgar necessárias e atender, prontamente, quaisquer
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exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE;
i) A CONTRATADA deverá proporcionar todas as condições legais para a prestação dos serviços
previstos neste TR, inclusive quanto ao registro e licenças pertinentes para a execução, com exceção das
obtenções e/ou renovações das licenças ambientais, que são de responsabilidade da CONTRATANTE; e
j) À CONTRATADA caberá a administração direta dos serviços, incluindo os aspectos administrativos
(controle de pessoal, almoxarifado, registro de ocorrências, etc) e técnicos (diagnóstico, operação e
manutenção), sob supervisão da FISCALIZAÇÃO.

11.2.

OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA

a) A CONTRATADA deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
b) Quando necessário, fornecer ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) de cargo e função para
todos os profissionais de nível superior de seu quadro efetivo ou de empresas subcontratadas que estejam
diretamente envolvidos na execução dos serviços;
c) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços prestados;
d) Nos dias úteis, a CONTRATADA deverá prestar regularmente os serviços no horário compreendido
entre as 08:00 às 12:00 e das 13:12 às 18:00 horas.
e) Fora dos horários de prestação regular ou em dias não úteis, a CONTRATADA (SUPERVISORA) irá
trabalhar em regime de sobreaviso, seguindo o previsto pela EXECUTORA, sendo que qualquer
atendimento deverá ocorrer mediante solicitação prévia de 01 dia útil;
I) Entende-se por dia não útil os sábados, domingos e os feriados estabelecidos por legislação
federal, do Estado da Bahia ou do município de Sobradinho;
II) Mesmo em regime de sobreaviso, cientificada da ocorrência de caso ou situação
emergência que possa colocar em risco as instalações físicas ou equipamentos/sistemas
Eclusa, a CONTRATADA (SUPERVISORA) deverá guarnecer as instalações em até
horas, a fim de acompanhar a correção material da situação de risco, à cargo
EXECUTORA.

de
da
4
da

f) A CONTRATADA deverá manter no local da prestação dos serviços pessoal especializado durante o
horário estabelecido na alínea “d”, acima, sendo certo que os custos e despesas de qualquer serviço ou
manutenção corretiva, decorrentes de evento alheio ao controle e à vontade da CONTRATADA,
realizado em horário distinto do estabelecido, e realizados com a aprovação da CONTRATANTE,
deverão ser por ela considerados, no que diz respeito ao pagamento de horas extras, encargos sociais e
outras despesas que venham a incidir, como inclusos no valor fixo do contrato;
g) A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra, os equipamentos, instrumentos, ferramentas de
trabalho, material de escritório (computadores, impressoras, acessórios, papel, demais materiais e
ferramenta de trabalho), qualquer material/equipamento de apoio e transportes necessários à execução dos
serviços a serem prestados;
h) A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços que executar;
i) A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos causados às dependências da
CONTRATANTE e aos equipamentos, objeto do contrato, quando evidenciada a culpa por ação ou
omissão de seus técnicos e empregados e ainda por deficiência ou negligência das inspeções;
j) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;
k) A CONTRATADA deverá comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de qualquer
defeito que notar nos equipamentos e nos sistemas, os quais não possam ser sanados de imediato ou cujo
reparo não esteja previsto no escopo do presente contrato;
l) A CONTRATADA deverá zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;
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m) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
n) Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à Segurança Pública, bem como a normas
técnica da ABNT e às exigências do CREA e CAUBR;
o) Disponibilizar, às suas expensas, rádios de comunicação, tipo HT (Handie Talkie), para a transmissão
remota entre funcionários da sua equipe
p) A CONTRATADA deverá emitir os relatórios previstos no item 05, referentes aos serviços realizados
e nas periodicidades estabelecidas;
q) A CONTRATADA deverá apresentar, a cada ato de pagamento, uma nota fiscal/fatura para os
serviços contínuos e, caso tenham sido prestados serviços especiais, deverá apresentar nota específica para
tais serviços;
r) Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos disponibilizados pela
CONTRATANTE, para execução dos serviços, de modo a apontar as eventuais omissões ou falhas que
tenha observado, para que as mesmas sejam sanadas a tempo;
s) Cumprir as demais obrigações constantes da Proposta Comercial.

11.3.

OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA

a) Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do
artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
b) A averiguação do parentesco deverá ser realizada pela licitante vencedora por meio de declaração
assinada pelos funcionários a serem contratados para que conste expressamente a não existência de
vínculo familiar entre este e os servidores do DNIT;
c) A CONTRATADA deverá manter em serviço o número necessário de profissionais legalizados para o
bom desempenho dos serviços;
d) A CONTRATADA, quando da contratação de profissionais a serem vinculados ao Contrato, deverá
cumprir as exigências Sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores mínimos de salários
estabelecidos para a categoria profissional correspondente;
e) A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao
meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços;
f) A CONTRATADA deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação
de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança;
g) O manual de políticas internas de segurança do trabalho a ser adotado na execução dos serviços deverá
ser entregue antes do início dos trabalhos para conhecimento do DNIT, bem como a estrutura
organizacional destinada a esse fim;
h) É dever da CONTRATADA a promoção de curso de educação, formação, aconselhamento,
prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para economia
de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço;
i) A CONTRATADA deverá fornecer os uniformes e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para
cada um dos empregados que prestará os serviços objeto deste Contrato, e observar rigorosamente as
Normas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho emanadas da legislação pertinente;
j) A CONTRATADA deverá manter o pessoal responsável pela execução dos serviços contratados
devidamente uniformizados e identificados em completas condições de higiene e segurança;
k) A CONTRATADA deverá responder por todos os ônus com salários e encargos sociais, uniformes de
seu pessoal, taxas, impostos, seguros, horas extras, transportes e indenizações de seus funcionários etc.;
l) A CONTRATADA deverá adotar todas as providências e obrigações, sendo a responsável pelo
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atendimento aos seus empregados ou a terceiros relacionados ao mesmo fato, por quaisquer acidentes e/ou
mal súbito de que possam ser vitimados, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada
nos artigos 3º e 6º do Regulamento dos Seguros de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº.
61.784, de 24/11/1967;
m) Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno
imediatamente subsequente;
n) Fornecer, mensalmente, os comprovantes de cumprimento das obrigações previdenciárias, do
recolhimento do Fundo Garantia do Tempo de Serviço – FGTS dos empregados vinculados ao Contrato e
do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da CONTRATANTE;
o) Fornecer vale transporte e vale alimentação aos seus empregados, de acordo com a legislação vigente e
com o previsto no Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho;
p) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual, mediante depósito
bancário na conta do trabalhador;
q) Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição
cível de toda a mão de obra disponibilizada para atuar nas instalações do DNIT;
r) Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os casos previstos neste terno o empregado posto a
serviço do CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
Contrato;
s) Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades e sempre que houver alocação de
novo empregado na execução do objeto, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone
dos empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;
t) A CONTRATADA deverá substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e
independentemente de justificação por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados: prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou
ao interesse do serviço público;
u) Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a
vigência do contrato de seus empregados, os exames exigidos, apresentando os respectivos comprovantes
anualmente; e
v) No caso em que a CONTRATADA subcontrate serviços de outras empresas, ressalvados os serviços
objeto deste contrato será a CONTRATADA responsável pela identificação, por exigir o uso de
uniformes, equipamentos de proteção individual dos funcionários e pela qualificação destes, bem como
será responsável por acompanhar, orientar e fiscalizar a subcontratada na execução do serviço.
11.4.

OBRIGAÇÕES DE NATUREZA CIVIL

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, de acordo com os artigos 14, 17, 20, 21, 23 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078, de 1990).

11.5.

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
Sem prejuízo das disposições anteriores, a CONTRATADA deverá:

a) Acompanhar a CONTRATANTE ou representante legal em inspeções, verificando todos os
equipamentos e sistemas da Eclusa;
b) Garantir o livre acesso aos agentes formalmente designados pela CONTRATANTE às instalações da
Eclusa de Sobradinho, quando das inspeções periódicas; e
c) Prestar contas dos gastos relacionados aos itens da Planilha de Medição (relatórios previstos no
ANEXO II - QUADRO 2 item D4 SEI nº 5225676) referentes aos serviços contratados, em relatórios
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específicos das atividades realizadas.
d) Caberá à CONTRATADA a instalação, operação e manutenção de infraestrutura para a administração
local, composta por containers dos tipos: escritórios (para a CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO);
banheiros e vestiários; refeitório e cozinha; almoxarifado; e área de lazer.
I) A CONTRATADA poderá utilizar as instalações, bens móveis e imóveis, máquinas e
equipamentos existentes na eclusa, com o estabelecimento de compromisso de manter tudo em
bom estado, ficando ciente que deverá suprir, por conta própria: linha(s) telefônica(s),
aparelhos, materiais de consumo, acesso à internet, computadores, softwares, scanners,
plotters, copiadoras e tudo mais o que se fizer necessário para o pleno e perfeito
desenvolvimento dos serviços. Quaisquer danos às instalações, bens móveis e imóveis,
máquinas e equipamentos existentes pertencentes à eclusa deverão ser ressarcidos pela
CONTRATADA.
a) Nesta hipótese, a Administração deverá suprimir os custos relativos à "Despesas Gerais Imóveis" da planilha de composição de custos da Contratada.
II) A CONTRATADA deverá providenciar alimentação elétrica para a sua infraestrutura de
administração local, arcando com os respectivos custos.
III) Os custos com fornecimento de recursos de telecomunicações (sistemas de telefonia,
comunicação interna móvel e internet) serão a cargo da CONTRATADA.

12.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do Termo Contratual, consoante o que estabelece a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores;
b) Emitir as convocações, as ordens formais de execução de serviços especiais, as notas de empenho;
c) Nomear um fiscal para acompanhar e supervisionar os serviços prestados;
d) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
e) Comunicar à empresa CONTRATADA de todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução
do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
f) Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, e com as especificações da Proposta Comercial;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com
relação ao objeto do contrato; e
h) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
13.
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS,
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1.

CRITÉRIOS

DE

ACEITABILIDADE

E

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

A medição dos serviços se dará em conformidade aos Produtos constantes do item 05 deste
TR e ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ANEXO II - QUADRO 04 SEI nº 5225676) e
deverá ser apresentada e aceita pelo fiscal do DNIT, que emitirá a declaração de aceite.
As medições serão feitas mensalmente, respeitando o percentual previsto no
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO adotado e aceito pelo DNIT, sempre que os serviços forem
concluídos.
A CONTRATADA deverá apresentar as notas fiscais, a declaração de aceite e a medição
dos serviços na sede da CONTRATANTE para o atesto e posteriores providências, até o quinto dia útil
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do mês civil subsequente ao da execução dos serviços.
As medições concluídas após o prazo previsto no cronograma físico-financeiro contratual
poderão ser efetivadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. No caso de ocorrer
antecipação da execução física, dentro do período, em um ou mais produtos do cronograma, esta poderá
ser considerada para efeito de medição, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.
No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município
onde os serviços foram executados, devendo a CONTRATADA emitir uma Nota Fiscal.
Não serão motivos de medição em separado: mão de obra, materiais, transportes,
equipamentos e encargos.
Serão pagos à CONTRATADA os serviços executados, tratados e entregues através dos
Produtos, conforme unidades de medição apresentadas no Anexo II - QUADRO 02 item D4 (5225676).
É condicionante, para a realização dos pagamentos, que as medições dos serviços sejam
feitas juntamente com a entrega dos relatórios correspondentes e atas de reunião realizadas com a
CONTRATANTE.
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela
CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciária nos termos do Edital.
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da
CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular para que apresente
justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a CONTRATADA regularizou
sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações
posteriores.
Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data de
entrega da medição, que deverá reunir os Produtos aceitos pela CONTRATANTE no período, conforme
o cronograma físico-financeiro. Na nota fiscal emitida deverá constar o aceite da CONTRATANTE.
Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam todos os
insumos e transportes, bem com os impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo
com as condições previstas nas Especificações e nas normas indicadas no Edital e demais documentos da
licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
A liberação das medições para pagamento não isenta a CONTRATADA, caso necessário,
de refazer o serviço ou de prover eventuais reparos, que serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus para o DNIT.

13.2.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

A aceitação não enseja a assunção de qualquer responsabilidade técnica sobre os serviços
pelo órgão ou entidade CONTRATANTE. O critério de aceitabilidade dos serviços está condicionado:
a) À correta execução do objeto;
b) Ao acompanhamento e atestado dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, caracterizando a qualidade dos
serviços executados de acordo com os requisitos impostos pelas normas vigentes.
A execução dos serviços deverá ter consistência técnica em relação aos parâmetros
definidos no instrumento convocatório, neste Termo de Referência e nos demais anexos do Edital.
Não serão admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais e instruções, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA a verificação e aplicação das especificações técnicas vigentes no
período de execução do objeto contratual.
Os Produtos deverão ser entregues respeitando o cronograma de execução, sendo
protocolado formalmente à CONTRATANTE.
Os Produtos entregues só serão pagos quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Caso o
Produto seja rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, por não atender os procedimentos técnicos e de
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apresentação previamente acordados, o mesmo será devolvido à CONTRATADA com as devidas
indicações de inconformidades apontadas. A reincidência de um Produto deficitário implicará na
instauração de processo administrativo para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

13.2.1.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PRODUTOS

Visando a aceitação do Produtos desenvolvidos (Produtos de D4.1 e D4.2), esses serão
submetidos à Avaliação de Desempenho quanto à qualidade técnica e forma. A avaliação se dará por
meio do Índice de Desempenho do Produto (IDP) que será representado por um número percentual que
avaliará o desempenho dos serviços de 0 a 100%. O cálculo do desempenho considerará o peso (P) das
atividades/serviços, que são determinados nesse item, do Produto e a nota (N) entre 0 e 1 que será
atribuída pela FISCALIZAÇÃO.
Então, o Índice de Desempenho do Produto obtido por meio da avaliação, será classificado
em faixas adaptadas da INSTRUÇÃO NORMATIVA/DG/DNIT/Nº 10/2016, de 07 de junho de 2016,
de acordo com o Quadro 5.

Quadro 5. Faixas de classificação dos Indicadores de Desempenho
INSTRUÇÃO DE
SERVIÇO/DG/DNIT Nº 10/2016
Conceito

Nota
= “N”

% Acumulada
Das Notas

Excelente

N=5

100%

Bom

N=4

80%

Razoável

N=3

Fraco
Péssimo

EDITAL
Resultado do Índice de
Desempenho do Produto

Classificação
do Produto

De 80,0% a 100,0%

Excelente

60%

De 60,0% a 79,9%

Satisfatório

N=2

40%

De 0,0% a 59,9%

Insatisfatório

N=1

20%

Apresenta-se abaixo a descrição das faixas de classificação dos Produtos nas quais os
Indicadores de Desempenho do Produto deverão se enquadrar.
• “Excelente” - faixa de 80,0% a 100,0% - classificação de desempenho em que o Produto é considerado
bom, EM CONFORMIDADE, e é ACEITO;
• “Satisfatório” - faixa de 60,0% a 79,9% - nível de desempenho em que o Produto é considerado
satisfatório, EM CONFORMIDADE, e é ACEITO, mas a CONTRATADA deverá apresentar um plano
de ação para recuperar o desempenho no nível excelente;
•
“Insatisfatório” - faixa de 0% a 59,9% - mensuração de desempenho em que o Produto é
considerado insatisfatório, NÃO CONFORME, e NÃO É ACEITO. Nesses casos o pagamento é retido
até que a CONTRATADA corrija o Produto, em prazo não superior a 90 dias.

13.2.1.1.
AVALIAÇÃO DO PRODUTO D4.1 - RELATÓRIO SUPERVISÃO DO
DIAGNÓSTICO E DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
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O Produto D4.1 consiste no Relatório de Supervisão do Diagnóstico e da Documentação
Técnica, que se realizará nos meses 01 a 06 do contrato. O Quadro 6 apresenta a planilha para avaliação
de desempenho do Produto D4.1.

Quadro 6. Avaliação do desempenho do Produto D4.1.

1
2
3
4

Produto: 01 - Supervisão do Diagnóstico e da Documentação Técnica
Índice de Desempenho do Produto =
100,0%
Peso
Nota
Componentes
(P)
(N)
Resumo das entregas da EXECUTORA
10,0%
1,0
Análise da documentação de diagnóstico produzida pela EXECUTORA em relação a
forma e conteúdo, com as considerações técnicas da SUPERVISORA quanto às patologias
identificadas e soluções apresentadas
(Inclui a inspeção de chegada, a primeira visita técnica de inspeção conjunta e a
mobilização, quando ocorrerem)
Análise da documentação técnica consolidada e produzida pela EXECUTORA em relação
a forma e conteúdo, com as considerações técnicas da SUPERVISORA
Relatório Fotográfico

40,0%

1,0

40,0%
10,0%

1,0
1,0

O cálculo do IDP para o Produto D4.1, se dá pela seguinte fórmula:
IDPS01 = P1 xN1 +P2 xN2 +P3 xN3 +P4 xN4

Onde:
P – Peso do item
N – Nota atribuída ao item

13.2.1.2.
AVALIAÇÃO DO PRODUTO D4.2 –
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO SUPERVISÃO DA

O Produto D4.2 consiste na elaboração de um Relatório de Supervisão da Operação e
Manutenção. O Quadro 7 apresenta os componentes que devem estar no relatório e seus respectivos
pesos.

Quadro 7. Avaliação de desempenho do Produto S02
Produto: D4.2 - Supervisão da Operação e Manutenção
Índice de Desempenho do Produto =
Componentes
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100,0%
Peso
(P)

Nota
(N)

1

Checklist das Rotinas de Manutenção realizadas

10,0%

1,0

2

Identificação de sistemas, subsistemas e equipamentos em
manutenção

10,0%

1,0

3

Registro de peças utilizadas

10,0%

1,0

4

Considerações sobre dificuldades ou defeitos encontrados

5,0%

1,0

5

Atingimento das metas relacionadas à disponibilidade da eclusa

5,0%

1,0

6

Registro e apontamento de rotinas de operação empregadas pela
EXECUTORA

10,0%

1,0

7

Apresentação da disponibilidade da eclusa

5,0%

1,0

Análise da documentação produzida pela EXECUTORA, no
âmbito da Manutenção e Operação, em relação a forma e
conteúdo, com as considerações técnicas da SUPERVISORA
8

(Inclui a análise das atividades e documentação relacionadas ao
plano de Manutenção Básica, ao Monitoramento Ambiental, ao
Assessoramento Especializado, desmobilização e segunda visita
técnica de inspeção conjunta, quando ocorrerem)

30,0%

1,0

9

Informações complementares para subsidiar a Fiscalização

10,0%

1,0

10

Registro Fotográfico

5,0%

1,0

O cálculo do IDP para o Produto D4.2 se dá pela seguinte fórmula:
IDPS02 = P1 xN1 +P2 xN2 +P3 xN3 +P4 xN4 +P5 xN5 +P6 xN6 +P7 xN7 +P8 xN8 +P9 xN9 +P10 xN10
Onde:
P – Peso do item
N – Nota atribuída ao item

13.3.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
a.1) Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
b) A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência.
c) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
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ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
c.1) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018.
d) O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
d.1) o prazo de validade;
d.2) a data da emissão;
d.3) os dados do contrato e do órgão contratante;
d.4) o período de prestação dos serviços;
d.5) o valor a pagar; e
d.6) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
e) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
f) Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
f.1) não produziu os resultados acordados;
f.2) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
f.3) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
g) Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
h) Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
i) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
j) Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de
abril de 2018.
l) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
m) Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
n) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
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n.1) Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
o) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
p) É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.
q) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
r) Demais condições de pagamento encontram-se definidos no Edital e no Anexo XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
s) Os Produtos entregues só serão pagos, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

14.

DA FISCALIZAÇÃO

a) A execução dos serviços presentes neste Termo de Referência será objeto de acompanhamento,
controle, avaliação e de FISCALIZAÇÃO pela CONTRATANTE, que zelará pelo cumprimento das
especificações deste instrumento e seus anexos;
b) A FISCALIZAÇÃO será exercida pela Administração Hidroviária do São Francisco (AHSFRA), ou
outro representante designado pela CONTRATANTE, designada por Portaria, sendo permitida a
contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la com informações pertinentes a essa atribuição;
c) O(s) fiscal(is) formalmente designado(s) e comprovadamente habilitado(s) para administrar o contrato,
será(ão) o(s) responsável(eis) pela FISCALIZAÇÃO das atividades do contrato originadas deste Termo
de Referência e seus Anexos e, também, pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais, inclusive, as
pertinentes aos encargos complementares;
d) As atribuições da FISCALIZAÇÃO constam no Manual de Diretrizes para Gestão, Acompanhamento
e FISCALIZAÇÃO de Contratos Administrativos do DNIT, aprovado pela Instrução de
Serviço/DG/DNIT/N° 06/2018, de 10 de abril de 2018. Ressalta-se, dentre outras, as seguintes
atribuições:
I) Ter acesso às informações e soluções adotadas pela CONTRATADA para permitir a constatação
do emprego da mão de obra e das metodologias adotadas, assim como se estão de acordo com a
previsão e as necessidades constantes deste TR e seus anexos;
II) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos serviços
realizados, incluindo o contrato, correspondências e relatórios de andamento das atividades;
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III) Verificar e aprovar os relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA;
IV) Exercer rigoroso controle sobre os serviços executados analisando e aprovando/reprovando
eventuais ajustes julgados necessários durante a execução dos serviços; e
V) Verificar e atestar a realização dos serviços, bem como conferir, e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela CONTRATADA.
e) A FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas vigentes relativas serviços
fornecidos e/ou prestados, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato. Deverá ter especial
atenção aos seguintes pontos, dentre outros:
I) Os resultados alcançados em relação ao contratado;
II) A verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
III) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação Profissional exigida;
IV) Verificar a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados pela EXECUTORA;
V) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
VI) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato na forma prevista na Lei nº
10.520/2002 e na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
f) A verificação da adequação e qualidade da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência, nas normas e legislações vigentes;
g) A planilha orçamentária adaptada à Proposta Vencedora será instrumento de FISCALIZAÇÃO quanto
ao cumprimento pela CONTRATADA dos encargos sociais e trabalhistas apresentadas em sua Proposta;
h) A FISCALIZAÇÃO deverá comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela
CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis
possam ser aplicadas;
i) Cabe à CONTRANTE verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A FISCALIZAÇÃO informará o setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor;
j) Todas as ordens de serviços, instruções, reclamações e, no geral, quaisquer entendimentos entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feitos por escrito, na ocasião devida, não sendo
consideradas quaisquer ordens ou declarações verbais;
k) A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Termo de Referência que o originou;
l) A CONTRATADA deverá manter a FISCALIZAÇÃO atualizada sobre todas as atividades, objeto
desta licitação;
m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer
natureza, o direito de acesso ao local de execução dos serviços, bem como a todos os elementos de
informações relacionados com os serviços; e
n) A presença da FISCALIZAÇÃO no local dos serviços para realizar o acompanhamento, controle e
FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade da CONTRATADA, civil e tecnicamente, pela solidez
e segurança dos serviços; nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

15.

RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por
seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA; e definitivamente, em até 90 (noventa)
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dias, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, na forma do disposto no § 3º, alíneas “a” e “b”, inciso I do art. 73, da Lei nº
8.666/1993.
A simples emissão do Termo de Recebimento Definitivo não elide o direito do DNIT de
cobrar a reavaliação dos serviços da EXECUTORA que apresentarem, supervenientemente, vícios
ocultos ou quaisquer defeitos que comprometam a qualidade do objeto do Contrato. Além de não ensejar
a assunção de qualquer responsabilidade técnica sobre o objeto deste instrumento pela
CONTRATANTE.
16.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços deverá ocorrer conforme especificado no presente Termo de
Referência, nas instruções e manuais de operação e manutenção pertinentes, e nas normas técnicas
aplicáveis ao objeto, com a alocação pela CONTRATADA dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, fornecimento dos materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em qualidade e quantidade previstas.

17.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

As atividades da CONTRATADA serão desenvolvidas com fundamentação técnica nas
últimas edições das normas nacionais e internacionais, em particular as normas, no que for aplicável,
da Permanent International Association of Navigation Congresses - PIANC, da Autoridade Marítima –
Marinha do Brasil, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do DNIT, e outras pertinentes
aos serviços previstos neste Termo de Referência, constantes das instruções, recomendações e
determinações da FISCALIZAÇÃO e dos Órgãos Ambientais e de Controle.

18.

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de execução e vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir do
primeiro dia útil após a emissão da 1ª Ordem de Serviço a ser expedida pelo DNIT, tendo eficácia legal
no primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
É admitida a prorrogação, nos termos do art. 57, I, §1, dos produtos que estejam
contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual e haja interesse da Administração, mantidas as
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso
ocorra algum dos seguintes motivos:
a) alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da Administração;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração
em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

A prorrogação da vigência contratual fica condicionada a prorrogação de prazo do contrato
dos serviços supervisionados pela contratada.
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19.

GARANTIA CONTRATUAL

a) O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término
da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
b) No prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação
de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
c) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de
2% (dois por cento).
d) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
e) A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP nº 5/2017.
f) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
f.1) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
f.2) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
f.3) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
f.4) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
g) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
h) A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica
na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
i) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
j) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
k)No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
l) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
m) A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
n) Será considerada extinta a garantia:
n.1) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
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n.2) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da
comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.
o) O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
p) A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
20.

REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Os preços contratuais, em Reais (R$), serão reajustados pelo índice da Tabela de
Consultoria do DNIT.
Caso decorra período superior a um ano, contado a partir da data base da Proposta, o
reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de
cada período subsequente de 12 (doze) meses.
Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser
atualizados financeiramente, desde que a CONTRATADA não tenha dado causa ao atraso, conforme o
disposto no Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei nº 11.960/2009,
depois de decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do Atestado de Conformidade e entrega da
Nota Fiscal.
O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida abaixo:

R = Ii - I0* V(01)
I0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento do DNIT;
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;
V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de Obra ou serviço a ser reajustado.

21.

DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro nas hipóteses previstas na alínea d, do Art. 65, da Lei nº 8.666/1993, as quais deverão ser
adequadamente fundamentadas.

22.

CRONOGRAMAS

22.1.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A CONTRATANTE observará para que o Cronograma máximo por período esteja em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Orçamento Geral da União – OGU e
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Plano Plurianual – PPA. No exercício seguinte, a despesa correrá a conta dos créditos próprios
consignados no OGU a cargo do DNIT ou no Plano Plurianual de Investimento.

22.2.

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

A prestação dos serviços integrantes do Objeto será desenvolvida tomando-se como
referência o previsto no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO constante do ANEXO II QUADRO 04 (5225676), o qual deverá ser adequado pela Licitante à sua proposta.
O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando
da emissão da Ordem de Serviço. Esta programação, além de expressar o cronograma das atividades e o
correspondente desembolso mensal do Contrato, deverá, obrigatoriamente:
a) Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto
contratado no prazo pactuado;
b) Identificar previamente as etapas mais relevantes para o cumprimento dos prazos
pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do Contrato;
c) Apesentar proposta de cronograma atualizado mensalmente, contendo as informações
necessárias para o monitoramento e controle dos serviços, sobretudo de caminhos críticos, permitindo o
fiel acompanhamento dos prazos;
d) Permitir o Gerenciamento dos serviços com base em ferramentas de mercado;
e) Representar todo o caminho crítico dos serviços contratados, os quais não poderão ser
alterados sem motivação circunstanciada.

23.

FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da contratação ocorrerão por conta de recursos alocados no
Código Orçamentário Ação Orçamentária 4349, Manutenção de Hidrovias. Os serviços serão custeados
pelo recurso orçamentário, a seguir detalhado:
Os serviços serão custeados serão custeados pela Ação Orçamentária 4349, Manutenção
de Hidrovias, a seguir detalhada:
Gestão/Unidade: 39252/390074
Fonte: 100
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

24.

SANÇÕES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Licitante ou
CONTRATADA e/ou porventura conduta ilícita, sem justificativa aceita pelo DNIT, resguardados os
preceitos legais pertinentes, acarretará na apuração de possíveis irregularidades. A Administração
identificará os pressupostos caracterizadores da infração e a precisa extensão da penalidade cabível, nos
termos do estabelecido no Edital, e nos art. 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 49 do
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Instruções Normativas/DG/DNIT/N° 02/2018, de 18 de
janeiro de 2018, e 03/2018, de 01 de fevereiro de 2018, ou outra que venha substituir e demais
disposições da legislação vigente.
Ressalta-se que as sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo
IV da Lei nº 8.666/1993, aplicam-se igualmente às licitações e aos contratos regidos pela Lei nº
10.520/2002.
Acrescenta-se que pelos termos dos Arts. 77 e 78 da Lei 8.666/1993, a inexecução total ou
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parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento. Destaca-se que a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no Edital e no Contrato, constitui motivo para rescisão do Contrato.
A aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório ou no Contrato não exclui
a possibilidade de responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração.

24.1.

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

A CONTRATADA ou a Licitante que não cumprirem integralmente as obrigações
assumidas, nos casos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, estarão sujeitos à
aplicação das seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o DNIT;
d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal;
e) Declaração de inidoneidade.
As sanções previstas nos itens “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas juntamente com a
do item b, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. As penalidades
cabíveis detalhadas nos Art. 21 a 27 da INSTRUÇÃO NORMATIVA/DG/DNIT/Nº 03/2018.

24.2.

DA MULTA

Nos casos de sanções pecuniárias às Licitantes e à CONTRATADA, tanto de caráter
moratório quanto compensatório, serão atendidos os caracterizadores das infrações e os valores das multas
previstos nos Art. 22 a 24 da INSTRUÇÃO NORMATIVA/DG/DNIT/Nº 03/2018.
Complementando, estabelece-se sanções pecuniárias à CONTRATADA quando será
aplicado os seguintes percentuais:
a) 10% sobre o valor do contrato, nos casos em que a CONTRATADA deixar de entregar qualquer
informação coletada, dado ou documento preparado ou recebido em decorrência da execução dos
serviços;
b) Especificamente, a não entrega de qualquer dos Relatórios previstos neste Termo de Referência,
configurará inexecução total do contrato, resultando em multa de 20% sobre o valor total do contrato;
c) 5% sobre o valor total do contrato, no caso em que a CONTRATADA der conhecimento, transmitir ou
ceder a terceiros qualquer informação coletada, dado ou documento relacionado a execução dos serviços,
exceto quando solicitado ou autorizado pelo DNIT.

25.

DECLARAÇÕES E ASSINATURAS

Declaro que sou responsável pela elaboração deste TERMO DE REFERÊNCIA, em
conformidade ao Inciso I, do Art. 14° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, para a
contratação de empresa (s) para os serviços de diagnóstico, operação, manutenção e consolidação de
documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível da Barragem de Sobradinho/BA, por
meio de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para constar como ANEXO ao EDITAL.
Declaro, ainda, que o TERMO DE REFERÊNCIA contém o conjunto de elementos necessários, claros e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados.
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LUIZ FELIPE DE CARVALHO GOMES FERREIRA
Engenheiro IV
Coordenação de Engenharia
AHSFRA/DNIT

Ciente e de acordo.
Em conformidade com o Inciso II, do Art. 14° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de
2019, aprovo o TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS, para a Licitação, além disso estou de
acordo com todas as informações prestadas nas Declarações e Assinaturas acima

HADSON TOLENTINO BARBOSA
Coordenador Geral Hidroviário - Substituto
AHSFRA/DNIT
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ANEXO II (do Termo de Referência)
(documento SEI nº 5225676)
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COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE

Objeto:

DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Data-Base:
Item
A

Nível
Funcional

Descrição

EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR - D4.1 E D4.2
ENGENHEIRO PLENO - D4.1

A2
A2.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

A3
A3.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
AUXILIAR

Qtde.

Participação Média
Mensal

Prazo
(Meses)

100%
100%

12
6

Homem x
Mês

1

Preço Unit.
(R$/Mês)

Preço Total (R$)

6

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E AUXILIAR

A1
A1.1
A1.2

OUT/19

P1
P2

3
1
2

T3

2
2

A2

1
1

12,00
12,00

13.913,02
10.884,50

166.956,24
130.614,00
297.570,24

100%

12

24,00

2.920,24

70.085,76
70.085,76

100%

12

12,00

1.960,78

23.529,36
23.529,36

SUBTOTAL A

391.185,36

B

ENCARGOS SOCIAIS (Incide em A)

84,04%

SUBTOTAL B

328.752,18

C

CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS
(Incide em A )

30,00%

SUBTOTAL C

117.355,61

SUBTOTAL A+B+C

837.293,14

D
D1
D1.1

DESPESAS GERAIS
VEÍCULOS
CAMINHONETE - 71 A 115 CV

1

100%

12

3.416,50

40.998,00

D2
D2.1

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO

1

100%

12

1.812,59

21.751,08

D3
D3.1

MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

1

100%

12

779,56

9.354,72

6
12

170,00
170,00

1.020,00
2.040,00

SUBTOTAL D

75.163,80

SUBTOTAL A+B+C+D

912.456,94

D4

GRÁFICA
RELATÓRIO
SUPERVISÃO
DO DIAGNÓSTICO
E
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
D4.2 RELATÓRIO SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
D4.1

DA
1
1

E

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (Incide em A+B+C+D)

12,00%

SUBTOTAL E

109.494,83

F

DESPESAS FISCAIS (PIS / COFINS / ISS, Incide em A+B+C+D+E)

16,62%

SUBTOTAL F

169.848,38

G
Nota:

TOTAL GERAL
Os preços unitários são referenciados pela Tabela de Preços de Consultoria do DNIT, conforme Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012.

1.191.800,16

DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO,

Objeto:

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE
TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Item

Descrição

A

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E

Nível
Funcional

Qtde.

Preço Unit. Participação
(R$/Mês) Média Mensal

a

A1
A1.1
A1.2

AUXILIAR
EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR
ENGENHEIRO PLENO

A2
A2.1
A3
A3.1

Prazo
(Meses)

Horas/
Dia

Nº Dias

Total Horas

Homens x
Mês

b

c

d

e

f= a*d*e

g= a*b*c

P1
P2

6
3
1
2

13.913,02
10.884,50

100%
100%

12
6

8
8

365
365

2.920
5.840

12,00
12,00

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

T2

2
2

3.638,31

100%

12

8

365

5.840

24,00

EQUIPE - NÍVEL AUXILIAR
AUXILIAR

A2

1
1

1.960,78

100%

12

8

365

2.920

12,00

DIMENS. EQUIPE

1/1

TOTAL (R$)

Físico

Acumulado

0,108958854

129.857,18

21,79%

R$ 259.714,36

32,69%

R$ 389.571,54

43,58%

R$ 519.428,72

54,48%

R$ 649.285,90

65,38%

71,15%

R$ 847.919,26

1.191.800,16

R$ 779.143,08

76,92%

R$ 916.695,44

82,69%

R$ 985.471,62

R$ 68.776,18

R$ 68.776,18

R$ 68.776,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

PRODUTOS

Financeiro

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

12

R$

88,46%

1.054.247,80

R$ 68.776,18

R$

94,23%

1.123.023,98

R$ 68.776,18

100,00%

R$ 1.191.800,16

R$ 68.776,18

Relatórios
Relatórios
Relatórios
Técnicos Mensais Técnicos Mensais Técnicos Mensais
de Supervisão
de Supervisão
de Supervisão

10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.

MÊS

OBJETO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES O&M DAS BARRAGENS E ECLUSAS

Obs 1:Contagem dos dias apartir da Ordem de Início dos serviços (OS)

MENSAL

SERVIÇOS GRÁFICOS
Objeto:

DataBase:
Item

D4

D4.1

Nota:

Descrição do Tipo de Relatório

Formato

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA
UHE SOBRADINHO/BA.
OUT/19
Tipo de Cópia

Quatidades
Nº Vias/
Folhas/
Lote
Vias
a
b

1

Total
c=a*b

Preço
Unit.
(R$/Via)
d

GRÁFICA
RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS DE SUPERVISÃO E
MEDIÇÃO

A2
A4

PLOTAGEM
IMPRESSÃO

2
2

10
100

20
200

6,00
0,25

Preço Total
(R$)
e=c*d
170,00

120,00
50,00

1 - Os preços unitários são referenciados por Editais já publicados pelo DNIT.

SERVIÇOS GRÁFICOS

1/1

ANEXO III (do Termo de Referência)
(documento SEI nº 5225702)
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COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE

Objeto:

DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Data-Base:
Item
A

Nível
Funcional

Descrição

EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR - D4.1 E D4.2
ENGENHEIRO PLENO - D4.1

A2
A2.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

A3
A3.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
AUXILIAR

Qtde.

Participação Média
Mensal

Prazo
(Meses)

100%
100%

12
6

Homem x
Mês

1

Preço Unit.
(R$/Mês)

Preço Total (R$)

6

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E AUXILIAR

A1
A1.1
A1.2

OUT/19

P1
P2

3
1
2

T3

2
2

A2

1
1

12,00
12,00

0,00

100%

12

24,00

0,00

100%

12

12,00

0,00
SUBTOTAL A

-

B

ENCARGOS SOCIAIS (Incide em A)

84,04%

SUBTOTAL B

-

C

CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS
(Incide em A )

30,00%

SUBTOTAL C

-

SUBTOTAL A+B+C

-

D
D1
D1.1

DESPESAS GERAIS
VEÍCULOS
CAMINHONETE - 71 A 115 CV

1

100%

12

-

D2
D2.1

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO

1

100%

12

-

D3
D3.1

MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

1

100%

12

-

D4

GRÁFICA
RELATÓRIO
SUPERVISÃO
DO DIAGNÓSTICO
E
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
D4.2 RELATÓRIO SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
D4.1

DA
1
1

6
12

0,00
0,00

-

SUBTOTAL D

-

SUBTOTAL A+B+C+D

-

E

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (Incide em A+B+C+D)

12,00%

SUBTOTAL E

-

F

DESPESAS FISCAIS (PIS / COFINS / ISS, Incide em A+B+C+D+E)

16,62%

SUBTOTAL F

-

G
Nota:

TOTAL GERAL
Os preços unitários são referenciados pela Tabela de Preços de Consultoria do DNIT, conforme Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012.

-

DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO,

Objeto:

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE
TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Item

Descrição

A

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E

Nível
Funcional

Qtde.

Preço Unit. Participação
(R$/Mês) Média Mensal

Prazo
(Meses)

Horas/
Dia

Nº Dias

Total Horas

Homens x
Mês

f= a*d*e

g= a*b*c

a

b

c

d

e

100%
100%

12
6

8
8

365
365

2.920
5.840

12,00
12,00

A1
A1.1
A1.2

AUXILIAR
EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR
ENGENHEIRO PLENO

P1
P2

6
3
1
2

A2
A2.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

T2

2
2

100%

12

8

365

5.840

24,00

A3
A3.1

EQUIPE - NÍVEL AUXILIAR
AUXILIAR

A2

1
1

100%

12

8

365

2.920

12,00

DIMENS. EQUIPE

1/1

TOTAL (R$)

Físico

Acumulado

Financeiro

PRODUTOS

MÊS

2

R$

-

R$

-

Relatórios
Relatórios
Técnicos Mensais Técnicos Mensais
de Supervisão
de Supervisão

1

Obs 1:Contagem dos dias apartir da Ordem de Início dos serviços (OS)

MENSAL

-

R$

-

R$

-

R$

-

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

Relatórios
Técnicos Mensais
de Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão
Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão
Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

R$

12
11
10
9

8

7

6

5

4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.

3

OBJETO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS GRÁFICOS
Objeto:

DataBase:
Item

D4

D4.1

Nota:

Descrição do Tipo de Relatório

Formato

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA
UHE SOBRADINHO/BA.
OUT/19
Tipo de Cópia

Quatidades
Nº Vias/
Folhas/
Lote
Vias
a
b

1

Total
c=a*b

GRÁFICA
RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS DE SUPERVISÃO E
MEDIÇÃO

Preço
Unit.
(R$/Via)
d

Preço Total
(R$)
e=c*d
-

A2
A4

PLOTAGEM
IMPRESSÃO

2
2

10
100

20
200

-

1 - Os preços unitários são referenciados por Editais já publicados pelo DNIT.

SERVIÇOS GRÁFICOS

1/1

APÊNDICE DO ANEXO I - Estudos Preliminares

ESTUDOS PRELIMINARES
O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação empresa especializada para
Supervisão do Diagnóstico, Operação e Manutenção da Eclusa/Sobradinho-BA, bem como levantar
os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às
necessidades da Administração.
1. Dados do Processo

Órgão Responsável
pela Contratação:

AHSFRA/DNIT

C o n tratação empresa especializada para
Supervisão do Diagnóstico, Operação e
Manutenção da Eclusa/Sobradinho-BA.

Objeto:

2. Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados>

Lei 8.666 / 1993
Lei 10.520/2002
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Instrução Normativa/SEGES 05/2017
Instrução Normativa/SEGES 06/2018

3. Necessidade de Contratação:
Inaugurada em 1980, a Eclusa de Sobradinho é uma importante obra civil, que
possui importância econômica e social para região. A barragem onde ela fica
instalada forma um dos maiores lagos artificiais do mundo, com aproximadamente
4214 km² de espelho d´água e 400 km de extensão.
A sua estrutura composta por um complexo sistema de componentes civis,
hidráulicos, elétricos, mecânicos e lógicos permitem o vencimento de desnível de
32,5 metros assegurando a continuidade da tradicional navegação na hidrovia do
Rio São Francisco, entre as cidades de Pirapora/MG – Juazeiro/Petrolina/PE.
Assim, o DNIT elaborou licitação para a realização de serviços de diagnóstico,
operação e manutenção da Eclusa de Sobradinho, cujo objeto é diagnosticar os
sistemas e equipamentos da eclusa; realizar a sua Manutenção, aqui entendida
como a manutenção básica destinada a trazer os sistemas/equipamentos às suas
condições de operação e mantê-la durante o período de contrato; realizar operações
da eclusa; e à consolidação da sua documentação técnica (manuais, procedimentos,
planos de manutenção e listas de insumos e sobressalentes para manutenção).
O serviço de Supervisão em questão visa dar apoio técnico aos fiscais/gestores em
relação às atividades de diagnóstico, operação, manutenção e consolidação de
documentação técnica da eclusa. Ressalta-se que a FISCALIZAÇÃO dos serviços
é de responsabilidade do DNIT e o embasamento para a contratação de Empresa(s)
de Assessoria para subsidiá-lo e auxiliá-lo nessas atividades.
Com a Supervisão do Diagnóstico, Operação, Manutenção e consolidação da
Documentação Técnica potencializa-se a eficácia da Fiscalização em relação aos
serviços contratados para a Eclusa de Sobradinho.

4. Requisitos de Contratação:

4.1. Natureza da Contratação:
Os serviços têm natureza não continuada, uma vez que os mesmos têm como
escopo a prestação de serviços de Supervisão do serviço de Diagnóstico, Operação,
Manutenção da Eclusa/Sobradinho-BA, que possui prazo determinado.
4.2. Duração Inicial do Contrato:
Os serviços terão duração inicial de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos moldes da
Lei 8.666/93.
4.3. Relevância dos requisitos estipulados:
A Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço se deve às especificidades da
Eclusa/Sobradinho, e a má formulação da proposta pode comprometer a execução
contratual.
A empresa especializada selecionada para os serviços de supervisão, neste caso
específico, deverá realizar as seguintes atividades: consolidação da Documentação
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Técnica potencializando-se a eficácia da Fiscalização em relação aos serviços
contratados e a elaboração de relatórios técnicos (manuais, procedimentos, planos
de manutenção e listas de insumos e sobressalentes para manutenção).
5. Estimativa das Quantidades:

PRODUTO

ATIVIDADES

PREVISÃO
DE
EXECUÇÃO

Produto S01 Relatório

Supervisão do Diagnóstico e
Mensal (01 a 07)
da Documentação Técnica.

Produto S02 Relatório

Supervisão da Operação e
Manutenção

Mensal (01 a 12)

OBS: O detalhamento dos quantitativos de cada produto deverão ser especificados no
TR.
6. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solução a
Contratar:

Forma de classificação das propostas
Obedecendo a Lei 8.666/1993, em relação a forma de classificação das empresas, a
proposta vencedora será a que ofertar o menor preço global por meio de pregão
eletrônico, desde que atendidos os critérios de avaliações técnico-profissional e
jurídica.
Forma de pagamento
Os serviços contínuos serão faturados mensalmente, mediante apresentação de
nota fiscal, aprovadas pela Fiscalização.
Localização dos Serviços a serem realizados
Os serviços serão realizados na barragem do Sistema de Transposição de Desnível
da UHE Sobradinho/BA, na Hidrovia do Rio São Francisco, doravante, a ser
denominado neste documento pela terminologia simplificada de Eclusa de
Sobradinho.
7 – Estimativas de Preços ou Preços Referenciais:

Os preços unitários que deram origem ao orçamento referencial não constam no
SICRO e foram pré-elaborados pela Coordenação de Obras Hidroviárias –
COVIAS. Os preços não constantes da base do SICRO foram aprovados pela
Coordenação Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
8 – Descrição da Solução como um todo:
Edital 01 (5300488)

SEI 50011.000198/2019-99 / pg. 69

A presente contratação visa a escolha da proposta mais vantajosa para a Supervisão
dos serviços relacionados à realização de Diagnóstico, Operação, Manutenção e
consolidação de documentação técnica. Os serviços serão segregados em 2
Produtos, que serão detalhados no Termo de Referência.
9- Justificativas para o Parcelamento ou Não da Solução:
Os serviços contratados envolvem diversas áreas da engenharia, tais como: Civil,
Mecânica e Elétrica podendo sim, a participação de consórcios para sua maior
eficiência.
10 – Declaração da Viabilidade ou Não da Contratação:
Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares
realizado por esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que:
( X ) É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.
(

) NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
Entende-se ser viável a contratação, uma vez que existe a necessidade de atender o
interesse público dos usuários de forma permanente, assegurando a integridade dos
usuários ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.

11 – Do Acesso às Informações contidas nos presentes Estudos Preliminares:
Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de
Planejamento entende que:
x

As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO
ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam
como sigilosas.
As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM
CARÁTER SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e,
portanto, deverão ter acesso restrito.

12. Equipe de Planejamento
São responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os Estudos
Preliminares da presente contratação os seguintes servidores:

___________________________________________
Luiz Felipe de Carvalho Gomes Ferreira
SIAPE 223388-6
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___________________________________________
Sócrates Wendel Pereira Borges
SIAPE 166232-4

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 50011.000198/2019-99
CONTRATO Nº XXXX/20XX
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº ......../....,
QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES E A EMPRESA .............................................................
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT/
Administração Hidroviária do São Francisco-AHSFRA, ente autárquico federal vinculado ao Ministério
dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos
Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. ........................, neste ato representado pelo
Coordenador Geral Hidroviário-Substituto, nomeado pela Portaria nº. ....................., de ......./....../...........,
e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº .................., de
......./....../..........., publicada em ......./....../..........., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida
pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017 e suas alterações, e Instrução Normativa vigente no
DNIT sobre Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR, resolvem celebrar o
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presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado
nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo
acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, contado a partir do primeiro
dia útil após a emissão da 1ª Ordem de Serviço a ser expedida pelo DNIT.
2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, em razão de o objeto estar contemplado na
meta XXXX, do Programa XXXXX, do Plano Plurianual YYYY, conforme art. 57, I da Lei de
Licitações.
2.2. A execução dos serviços será iniciada partir do primeiro dia útil após a emissão da 1ª Ordem de
Serviço a ser expedida pelo DNIT, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência.
2.2.1. O prazo de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir do marco supra
referido.
2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
2.4. É admitida a prorrogação, nos termos do art. 57, I, §1, dos produtos que estejam contemplados nas
metas estabelecidas no Plano Plurianual e haja interesse da Administração, mantidas as demais cláusulas
do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorram os motivos
listados no Termo de Referência, anexo ao Edital.
2.4.1. A prorrogação da vigência fica condicionada a prorrogação de prazo do contrato dos serviços
supervisionados pela Contratada.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 39252/390074
Fonte: 0100
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
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4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017, e ainda:
5.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar devidamente acompanhada das respectivas comprovações de
regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais;
5.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pela contratada relativas
aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados;
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO
6.1. Caso decorra período superior a um ano, contado a partir da data base da Proposta, o reajuste será
aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período
subsequente de 12 (doze) meses.
6.2. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em
sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de
Referência.
7.1.1. A garantia, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, limitada ao equivalente
a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada, que venham a participar da
execução dos serviços contratados, somente será liberada ante a comprovação de que a contratada pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação no prazo de até noventa dias, contados da data de
encerramento do contrato, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a
legislação que rege a matéria.
7.1.1.1. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de
trabalho
7.1.2. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante
poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao
contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência, e ainda:
9.1.1. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem da
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execução do contrato, especialmente:
9.1.1.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salário;
9.1.1.2. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxíliotransporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
9.1.1.3. Aos depósitos do FGTS; e
9.1.1.4. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data
da extinção do contrato.
9.1.2. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho,
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, e ainda:
10.1.1. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
10.1.1.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos
em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
10.1.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do Contrato, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n.º 8.666/93.
10.1.3. Apresentar declaração de que garante aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e
bem-estar no trabalho;
10.1.4. Apresentar declaração de que cumpre a observância dos preceitos da legislação sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional.
10.1.5. Apresentar declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
10.1.6. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la
na execução do contrato;
10.1.7. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos
salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;
10.1.7.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
10.1.7.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem
anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do
contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
10.1.7.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante para
acompanhar o pagamento das respectivas verbas.
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10.1.7.4. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da
contratada.
10.1.8. Deverá observar as cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas disposto na Instrução
Normativa nº 6, de 6 de julho de 2018, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.
13.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação
pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
13.6. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições
sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da contrata que efetivamente
participaram da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão do contrato, por ato unilateral e
escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do
Decreto n.º 9.507, de 2018).
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017.
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15.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
15.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.
15.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
15.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos
os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, Instrução Normativa vigente no DNIT sobre Processo
Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Pirapora para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº
8.666/93.

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
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ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Conforme anexo II do Termo de Referência (documento SEI nº 4962437).
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COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE

Objeto:

DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Data-Base:
Item
A

Nível
Funcional

Descrição

EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR - D4.1 E D4.2
ENGENHEIRO PLENO - D4.1

A2
A2.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

A3
A3.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
AUXILIAR

Qtde.

Participação Média
Mensal

Prazo
(Meses)

100%
100%

12
6

Homem x
Mês

1

Preço Unit.
(R$/Mês)

Preço Total (R$)

6

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E AUXILIAR

A1
A1.1
A1.2

OUT/19

P1
P2

3
1
2

T3

2
2

A2

1
1

12,00
12,00

13.913,02
10.884,50

166.956,24
130.614,00
297.570,24

100%

12

24,00

2.920,24

70.085,76
70.085,76

100%

12

12,00

1.960,78

23.529,36
23.529,36

SUBTOTAL A

391.185,36

B

ENCARGOS SOCIAIS (Incide em A)

84,04%

SUBTOTAL B

328.752,18

C

CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS
(Incide em A )

30,00%

SUBTOTAL C

117.355,61

SUBTOTAL A+B+C

837.293,14

D
D1
D1.1

DESPESAS GERAIS
VEÍCULOS
CAMINHONETE - 71 A 115 CV

1

100%

12

3.416,50

40.998,00

D2
D2.1

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO

1

100%

12

1.812,59

21.751,08

D3
D3.1

MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

1

100%

12

779,56

9.354,72

6
12

170,00
170,00

1.020,00
2.040,00

SUBTOTAL D

75.163,80

SUBTOTAL A+B+C+D

912.456,94

D4

GRÁFICA
RELATÓRIO
SUPERVISÃO
DO DIAGNÓSTICO
E
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
D4.2 RELATÓRIO SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
D4.1

DA
1
1

E

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (Incide em A+B+C+D)

12,00%

SUBTOTAL E

109.494,83

F

DESPESAS FISCAIS (PIS / COFINS / ISS, Incide em A+B+C+D+E)

16,62%

SUBTOTAL F

169.848,38

G
Nota:

TOTAL GERAL
Os preços unitários são referenciados pela Tabela de Preços de Consultoria do DNIT, conforme Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012.

1.191.800,16

DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO,

Objeto:

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE
TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Item

Descrição

A

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E

Nível
Funcional

Qtde.

Preço Unit. Participação
(R$/Mês) Média Mensal

a

A1
A1.1
A1.2

AUXILIAR
EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR
ENGENHEIRO PLENO

A2
A2.1
A3
A3.1

Prazo
(Meses)

Horas/
Dia

Nº Dias

Total Horas

Homens x
Mês

b

c

d

e

f= a*d*e

g= a*b*c

P1
P2

6
3
1
2

13.913,02
10.884,50

100%
100%

12
6

8
8

365
365

2.920
5.840

12,00
12,00

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

T2

2
2

3.638,31

100%

12

8

365

5.840

24,00

EQUIPE - NÍVEL AUXILIAR
AUXILIAR

A2

1
1

1.960,78

100%

12

8

365

2.920

12,00

DIMENS. EQUIPE

1/1

SERVIÇOS GRÁFICOS
Objeto:

DataBase:
Item

D4

D4.1

Nota:

Descrição do Tipo de Relatório

Formato

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA
UHE SOBRADINHO/BA.
OUT/19
Tipo de Cópia

Quatidades
Nº Vias/
Folhas/
Lote
Vias
a
b

1

Total
c=a*b

Preço
Unit.
(R$/Via)
d

GRÁFICA
RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS DE SUPERVISÃO E
MEDIÇÃO

A2
A4

PLOTAGEM
IMPRESSÃO

2
2

10
100

20
200

6,00
0,25

Preço Total
(R$)
e=c*d
170,00

120,00
50,00

1 - Os preços unitários são referenciados por Editais já publicados pelo DNIT.

SERVIÇOS GRÁFICOS

1/1

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Conforme anexo II do Termo de Referência (documento SEI nº 4962437)
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TOTAL (R$)

Físico

Acumulado

0,108958854

129.857,18

21,79%

R$ 259.714,36

32,69%

R$ 389.571,54

43,58%

R$ 519.428,72

54,48%

R$ 649.285,90

65,38%

71,15%

R$ 847.919,26

1.191.800,16

R$ 779.143,08

76,92%

R$ 916.695,44

82,69%

R$ 985.471,62

R$ 68.776,18

R$ 68.776,18

R$ 68.776,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$ 129.857,18

R$

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

PRODUTOS

Financeiro

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

12

R$

88,46%

1.054.247,80

R$ 68.776,18

R$

94,23%

1.123.023,98

R$ 68.776,18

100,00%

R$ 1.191.800,16

R$ 68.776,18

Relatórios
Relatórios
Relatórios
Técnicos Mensais Técnicos Mensais Técnicos Mensais
de Supervisão
de Supervisão
de Supervisão

10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.

MÊS

OBJETO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES O&M DAS BARRAGENS E ECLUSAS

Obs 1:Contagem dos dias apartir da Ordem de Início dos serviços (OS)

MENSAL

ANEXO V – MODELO DE TERMO DE VISTORIA
ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ref.: Pregão Eletrônico nº

Atestamos que o (a) Sr. (ª)_______________________________________________, na
qualidade
de
profissional
indicado
pela
empresa_________________________________________________,
CNPJ________________________________________, telefone (____)____________, compareceu no
___________________________________________ e efetuou visita aos locais dos postos onde serão
prestados os serviços, conforme especificado em Edital.

________________, _______ de__________________ de ______.
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_____________________________________________
Assinatura e matrícula do servidor responsável

______________________________________________
Assinatura do profissional indicado pela Empresa
Assinatura e carimbo

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA
Conforme anexo III do Termo de Referência (documento SEI nº 4538958)
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COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE

Objeto:

DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Data-Base:
Item
A

Nível
Funcional

Descrição

EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR - D4.1 E D4.2
ENGENHEIRO PLENO - D4.1

A2
A2.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

A3
A3.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
AUXILIAR

Qtde.

Participação Média
Mensal

Prazo
(Meses)

100%
100%

12
6

Homem x
Mês

1

Preço Unit.
(R$/Mês)

Preço Total (R$)

6

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E AUXILIAR

A1
A1.1
A1.2

OUT/19

P1
P2

3
1
2

T3

2
2

A2

1
1

12,00
12,00

0,00

100%

12

24,00

0,00

100%

12

12,00

0,00
SUBTOTAL A

-

B

ENCARGOS SOCIAIS (Incide em A)

84,04%

SUBTOTAL B

-

C

CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS
(Incide em A )

30,00%

SUBTOTAL C

-

SUBTOTAL A+B+C

-

D
D1
D1.1

DESPESAS GERAIS
VEÍCULOS
CAMINHONETE - 71 A 115 CV

1

100%

12

-

D2
D2.1

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO

1

100%

12

-

D3
D3.1

MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

1

100%

12

-

D4

GRÁFICA
RELATÓRIO
SUPERVISÃO
DO DIAGNÓSTICO
E
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
D4.2 RELATÓRIO SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
D4.1

DA
1
1

6
12

0,00
0,00

-

SUBTOTAL D

-

SUBTOTAL A+B+C+D

-

E

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (Incide em A+B+C+D)

12,00%

SUBTOTAL E

-

F

DESPESAS FISCAIS (PIS / COFINS / ISS, Incide em A+B+C+D+E)

16,62%

SUBTOTAL F

-

G
Nota:

TOTAL GERAL
Os preços unitários são referenciados pela Tabela de Preços de Consultoria do DNIT, conforme Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012.

-

DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO,

Objeto:

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE
TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.
Item

Descrição

A

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E

Nível
Funcional

Qtde.

Preço Unit. Participação
(R$/Mês) Média Mensal

Prazo
(Meses)

Horas/
Dia

Nº Dias

Total Horas

Homens x
Mês

f= a*d*e

g= a*b*c

a

b

c

d

e

100%
100%

12
6

8
8

365
365

2.920
5.840

12,00
12,00

A1
A1.1
A1.2

AUXILIAR
EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO SÊNIOR
ENGENHEIRO PLENO

P1
P2

6
3
1
2

A2
A2.1

EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO

T2

2
2

100%

12

8

365

5.840

24,00

A3
A3.1

EQUIPE - NÍVEL AUXILIAR
AUXILIAR

A2

1
1

100%

12

8

365

2.920

12,00

DIMENS. EQUIPE

1/1

TOTAL (R$)

Físico

Acumulado

Financeiro

PRODUTOS

MÊS

2

R$

-

R$

-

Relatórios
Relatórios
Técnicos Mensais Técnicos Mensais
de Supervisão
de Supervisão

1

Obs 1:Contagem dos dias apartir da Ordem de Início dos serviços (OS)

MENSAL

-

R$

-

R$

-

R$

-

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

Relatórios
Técnicos Mensais
de Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão
Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão
Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

Relatórios
Técnicos
Mensais de
Supervisão

R$

12
11
10
9

8

7

6

5

4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE SOBRADINHO/BA.

3

OBJETO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS GRÁFICOS
Objeto:

DataBase:
Item

D4

D4.1

Nota:

Descrição do Tipo de Relatório

Formato

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA
UHE SOBRADINHO/BA.
OUT/19
Tipo de Cópia

Quatidades
Nº Vias/
Folhas/
Lote
Vias
a
b

1

Total
c=a*b

GRÁFICA
RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS DE SUPERVISÃO E
MEDIÇÃO

Preço
Unit.
(R$/Via)
d

Preço Total
(R$)
e=c*d
-

A2
A4

PLOTAGEM
IMPRESSÃO

2
2

10
100

20
200

-

1 - Os preços unitários são referenciados por Editais já publicados pelo DNIT.

SERVIÇOS GRÁFICOS

1/1

Referência: Proces s o nº 50011.000198/2019-99

SEI nº 5300488
Praça José Humberto Borato Jabur, nº 70
CEP 39270-000
Pirapora/MG |
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