Processo nº. 50.600.006053/2009-90

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO-GERAL DE CADASTRO E LICITAÇÕES
EDITAL Nº 394/2010-00.
CONCORRÊNCIA
PÚBLICA
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERROCAMENTO
(ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA PELO MÉTODO SUBAQUÁTICO
A FOGO), NO RIO TOCANTINS, NUMA EXTENSÃO DE 43 km ESTADO DO PARÁ.
1 – O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, a seguir denominado
DNIT, convida as empresas interessadas e enquadradas nas condições da licitação a
apresentarem propostas lacradas para execução das obras de derrocamento
(escavação de materiais de 3ª categoria pelo método subaquático a fogo), no rio
Tocantins, no trecho compreendido entre a ilha da Bogéia (km 350) e a localidade de
Santa Terezinha do Taurí (km 393), numa extensão de 43 km, Estado do Pará,
constante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e do Plano Plurianual de
Investimentos – PPI, de responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária –
DAQ/DNIT.
Lote: Único
Município: Itupiranga
Estado: Pará
Local: Rio Tocantins.
Corpo hídrico: Rio Tocantins
Extensão: 43 km
Código do PNV: 020
Prazo de execução: 900 (novecentos) dias.
Valor do Orçamento: R$ 520.373.672,36 (quinhentos e vinte milhões, trezentos e
setenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) base:
Janeiro/2010.
2 – As empresas interessadas poderão obter o Edital de “Concorrência Pública”, demais
elementos e informações, bem como consultar os documentos da licitação junto à
Coordenação Geral de Cadastro e Licitações – CGCL, SAN – Quadra 3 – Lote A – Edifício
Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul.

3 – A Documentação e propostas serão entregues às 15:00 horas do dia 30 de
setembro de 2010, no local situado no endereço indicado acima.
Brasília, 27 agosto de 2010
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CAPÍTULO I - INSTRUÇÕES ÀS LICITANTES PARA APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS
A– CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 – PREÂMBULO
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede no SAN,
Quadra 3, Lote A - Edifício Núcleo dos Transportes, Brasília/DF, Fax n.º (61) 33154055, fone n.º (61) 3315-4156/4157, doravante denominado DNIT, através da
Coordenação Geral de Cadastro e Licitações - CGCL, torna público, para
conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993
e alterações posteriores, realizará licitação, sob o numero de ordem 0394/2010, na
modalidade de Concorrência Pública, do tipo “Menor Preço”, sob o regime de
empreitada por preço unitário nos termos e condições fixados neste Edital e em
seu(s) anexo(s).
LOCAL E DATA
A entrega das propostas será realizada no local e dia indicados a seguir:
LOCAL: Coordenação Geral de Cadastro e Licitações – CGCL, SAN – Quadra 3 – Lote
A – Edifício Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul.
DATA:
30/09/2010
HORÁRIO: 15:00 horas.
É vedado à Comissão receber propostas além do horário acima descrito ou fora do
local determinado.
2 – OBJETO E LOCALIZAÇÃO
O objeto da presente licitação é a execução, sob o regime de empreitada a preços
unitários, das obras de derrocamento (escavação de materiais de 3ª categoria pelo
método subaquático a fogo), no rio Tocantins, no trecho compreendido entre a ilha da
Bogéia (km 350) e a localidade de Santa Terezinha do Taurí (km 393), numa extensão
de 43 km, no Estado do Pará.
Lote: Único
Município: Itupiranga
Estado: Pará
Local: Rio Tocantins.
Corpo hídrico: Rio Tocantins
Extensão: 43 km
Código do PNV: 020
Prazo de execução: 900 (novecentos) dias.
Valor do Orçamento: R$ 520.373.672,36 (quinhentos e vinte milhões, trezentos e
setenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) base:
Janeiro/2010.
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3 – CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS
Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observados, de
modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas
Complementares e Particulares e outras pertinentes aos serviços em licitação,
constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações
da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais e de
Controle.
4 – VALOR DO ORÇAMENTO E FONTES DOS RECURSOS.
O valor do presente certame é de R$ 520.373.672,36 (quinhentos e vinte milhões,
trezentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos)
base: Janeiro/2010.
As despesas decorrentes das obras contratadas com base na presente licitação
correrão à conta do Programa de Trabalho na Funcional Programática:
26.784.1456.123M.0015 – Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do
Tocantins - PA - Natureza Despesa: 44.90.39 - Fonte 100.
Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta
dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral da União a cargo do DNIT e no
Plano Plurianual de Investimentos.
5 – SUPORTE LEGAL.
5.1 – A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações
posteriores.
5.2 – Esta licitação foi regularmente autorizada pela Diretoria Colegiada do DNIT
conforme consta do processo administrativo de nº.: 50.600.006053/2009-90.
6 – TIPO E REGIME DA LICITAÇÃO
A presente licitação obedecerá ao tipo de "menor preço", sob a forma de execução
indireta por regime de empreitada por preço unitário conforme o artigo 45, § 1º, inciso I
e Art. 10, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações
posteriores.
7 – PRAZOS
7.1 – Para Assinar o Contrato
A licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e
retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 4 (quatro) dias úteis,
contados da notificação feita pelo DNIT.
7.1.1 – O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e
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desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (art. 64, § 1º Lei
8.666/93).
7.1.2 – A administração deverá promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do
Contrato no Diário Oficial da União.
7.2 – Para Início
O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de entrega da
Ordem de Serviço. O contratado obriga-se a promover a anotação do contrato no
CREA com jurisdição do local do serviço (Lei 6.496/77, art. 1º).
7.3 – Ordem de Serviço
Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados
do dia seguinte ao da publicação do extrato do contrato. A ordem de serviço não
expedida neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no
último dia do mesmo prazo.
7.4 – Do Prazo de Execução
As obras contratadas deverão estar executadas e concluídas dentro do prazo de 900
(novecentos) dias, contado(s) a partir do primeiro dia útil da data de expedição da 1ª
Ordem de Serviço.
7.5 – Prorrogação
O prazo contratual estabelecido para as obras poderá ser prorrogado dentro da
vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei
nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
7.6 – Condições para Recebimento das Obras.
O recebimento das obras, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos
Artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
B – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
8 – FORMA
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no item 13 (Documentos de Habilitação –
envelope nº. 2) e que tenha especificado como objetivo social da empresa, expresso no
Estatuto ou Contrato Social, atividades das obras compatíveis com o objeto do edital.
A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação/entrega,
simultaneamente na data, hora e local expressamente indicados no Aviso de Licitação,
e no item 1 deste edital, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão de Licitação.
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8.1 – Cadastramento e habilitação parcial, destinadas à participação no certame
licitatório:
A licitante poderá optar por prestar suas informações pelo Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, de que trata a IN MARE nº 05/95, mediante carta,
firmada por seu representante legal, conforme indicado no subitem 12.1. Aqueles que
não optarem, deverão apresentar a documentação constante do subitem 13.1.2 deste
Edital.
8.1.1 – As Micro-empresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, no ato
do cadastramento no SICAF, declaração de comprovação de enquadramento em um
dos dois regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006, conforme Minuta de Declaração de Micro-Empresa e Empresa de Pequeno
Porte.
8.2 – O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais –
SIASG, localizados nas Unidades da Federação.
8.3 – Caso a opção seja o exame por consulta ao Sistema, a empresa deverá atender
a todas as condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil
anterior à data do recebimento das propostas.
8.4 – Para revalidação/atualização dos documentos inerentes ao cadastramento no
SICAF, o prazo de sua efetivação é de 1 (um) dia útil anterior à data de recebimento
das propostas, na forma do subitem 8.2.1 da IN nº 05, de 21/07/95, do MARE.
8.5 – A verificação prévia da habilitação do interessado no sistema deverá ser
procedida mediante a indicação, pela licitante, do número de seu Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica -CNPJ, na forma do item 12 adiante, pela Comissão de Licitação,
no local, data e hora indicados no Aviso de Licitação.
8.6 – Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira ou
estrangeira que satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital e seu(s)
anexo(s), na forma da Lei nº. 8.666/93.
8.7 – Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no
Art. 33 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital.
8.8 – A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos
os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das
Normas vigentes no DNIT, ressalvado ao disposto no parágrafo 3º. do art. 41, da Lei
8666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
8.9 – Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, além dos elencados
no art. 9º da lei 8.666/93:
•

Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
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• Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios sejam funcionários,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.
•

Grupos de sociedade de direito e de fato.

• Empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, dissolução, liquidação
ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão
ou entidade da administração pública, de qualquer dos poderes da União, desde que o
ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, pelo órgão que o praticou,
observado o disposto na IN-MARE nº. 05/95.
• Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado.
•

Empresa suspensa de licitar e contratar com o DNIT.

• Pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como
subcontratada de outra licitante.
• Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo,
comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação.
8 . 1 0 – SUBCONTRATAÇÃO
8.10.1 – A critério exclusivo do DNIT e mediante prévia e expressa autorização da
Diretoria do DNIT, sob proposta do Diretor de Infraestrutura Aquaviária do DNIT, o
contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o
limite estabelecido de 30%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas
pactuadas.
8.10.2 – No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que
esta somente abrangerá etapas das obras, ficando claro que a subcontratada apenas
reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios,
o principal das obras de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e
integral pela qualidade das obras contratadas.
8.10.3 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a
única responsável perante o DNIT, mesmo que tenha havido apresentação de empresa
a ser subcontratada para a execução de determinadas atividades integrantes desta
licitação.
8.10.4 – A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre
ao DNIT e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma
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espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que pertine a medição e
pagamento direto a subcontratada.
8.10.5 – O DNIT se reserva o direito de, após a contratação das obras, exigir que o
pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se
submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a
substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento
desejado.
8.10.6 – Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela
Diretoria Colegiada do DNIT, sendo causa de rescisão contratual aquela não
devidamente formalizada por aditamento.
8.10.7 – A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte das
obras, deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.
8.10.8 – A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão
ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução
da parcela originalmente subcontratada.
8.10.9 – A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.
8.10.10 – As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que
estão em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado no DNIT.
9 – CUSTOS DA LICITAÇÃO
A licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação
de sua proposta. O DNIT em nenhuma hipótese será responsável por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10 – VISITA AO LOCAL DAS OBRAS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS.
10.1 – As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus
Responsáveis Técnicos, do quadro permanente da empresa, deverão procurar a
Coordenação Geral de Hidrovias e Portos Interiores da Diretoria de Infraestrutura
Aquaviária do DNIT – Sede Brasília – DF – Fone 61 – 3315-4417, para efetuar a visita
técnica coletiva das obras referidas no item 02, para constatar as condições de
execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.
10.2 – As visitas técnicas coletivas serão realizadas nos dias abaixo indicados, e serão
acompanhadas por Engenheiro da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária que certificará
8
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a visita, expedindo o necessário Atestado de Visita e Informações Técnicas. Esse
atestado será Juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Inciso III
do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 (Vide subitem 13.8 deste Edital).
Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a Diretoria de
Infraestrutura Aquaviária, Sede do DNIT, Brasília – DF, por meio do telefone 61 -33154417.
Primeira data: 10 / 09 / 2010
Segunda data: 20 / 09 / 2010
10.3 – A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. A
visita deverá ser agendada com a Coordenação Geral de Hidrovias e Portos Interiores
da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária, telefone 61- 3315-4417, nas datas referidas
no item anterior.
10.4 – Caso a licitante não queira participar da visita coletiva nos dias programados,
deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada
pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o DNIT.
11 – CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL
11.1 – A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições,
quadros, projetos, documentos-padrão, exigências, decretos, normas e especificações
citados neste Edital e em seu(s) anexo(s). Toda a documentação relativa a esta
licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo licitante junto à Coordenação-Geral
de Cadastro e Licitação.
11.2 – Esclarecimentos sobre os Documentos
Os interessados poderão solicitar até o 10º (décimo) dia anterior a data de entrega dos
envelopes de Documentação e Proposta de Preços, quaisquer esclarecimentos e
informações, através de comunicação ao Setor responsável pela Licitação, através
de carta registrada, endereço eletrônico (cgcl.esclarecimentos@dnit.gov.br), ou
transmissão de fac-símile (fax) no endereço do DNIT indicado no item 1 deste Edital e
no "Aviso de Licitação". O DNIT responderá por escrito, pelas mesmas vias, até o 3º
dia anterior à data de entrega das propostas. Serão afixadas no Quadro de Avisos do
setor acima indicado, cópias das respostas do DNIT a tais perguntas, sem
identificação de sua autoria. Estes documentos serão denominados “CADERNOS DE
PERGUNTAS E RESPOSTAS” e serão partes integrantes deste Edital, devendo o
DNIT disponibilizá-los para consulta também no sítio do órgão. A falta de respostas do
DNIT aos questionamentos, ou o atraso em sua divulgação poderão acarretar o
adiamento da data da entrega das propostas a fim de manter a isonomia entre os
interessados.
11.3 – Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da
Documentação e Propostas de Preços correrão por conta e risco da licitante.
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Documentação e Propostas que não atenderem aos requisitos dos documentos
integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) implicarão na inabilitação ou desclassificação
da licitante.
11.4 –

Retificação dos Documentos

Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, o DNIT poderá,
por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas a
solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a
emissão de uma errata, que será publicada no Diário Oficial da União.
11.5 – Visando permitir às licitantes prazos razoáveis para considerarem eventuais
erratas na preparação da Documentação e Proposta(s) de Preços, o DNIT deverá
prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo estabelecido em Lei e divulgado pela
mesma forma que se deu o texto original, exceto quando inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
11.6 – Impugnação do Edital
11.6.1 - A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com Art. 41
da lei 8.666/93. Deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação e
protocolada no Setor responsável pela Licitação, localizado no endereço do DNIT
indicado no item 1 deste Edital e no "Aviso de Licitação", nos seguintes prazos:
a) Por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes de habilitação;
b) Pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitação.
11.6.2 – A Comissão de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório
e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
11.6.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar
desta licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
11.6.4 – A decisão do julgamento da impugnação Administrativa será disponibilizada no
site www.dnit.gov.br e sua cópia integral poderá ser obtida junto a Coordenação-Geral
de Cadastro e Licitações.
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C - PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS
PROPOSTAS
12 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1 – A licitante deverá declarar se a sua habilitação parcial será verificada pelo
SICAF ou não, através de documento datado e assinado pelo representante legal. Este
documento deverá ser colocado no Envelope nº 1 – Declaração de Opção, conforme
minuta em anexo. A declaração deverá ser endereçada ao Presidente da Comissão de
Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o numero do envelope, a
titulação do seu conteúdo (DECLARAÇÃO DE OPÇÃO), o número do Edital, o objeto
da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Na falta
desta declaração a Comissão irá considerar que a licitante não é optante pela
habilitação parcial pelo SICAF e que a mesma responderá pela sua habilitação por
intermédio da sua documentação apresentada no Envelope nº. 2. Em caso de
Consórcio, cada consorciado deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE OPÇÃO, que
deverá ser assinada pelos Representantes Legais de todas as empresas consorciadas.
12.1.1 – A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 1(uma) via, em
um único envelope, fechado, denominado Envelope nº. 2. Deverá ser endereçado ao
Presidente da Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da
licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação a que a licitante concorre e o
número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. Essa via deverá ser,
obrigatoriamente, em original, por qualquer processo de cópia autenticada. Todos os
documentos deverão ser assinados e/ou rubricados por pessoa legalmente autorizada
a fazê-lo.
12.2 – As Propostas de Preços deverão ser apresentadas em 3(três) vias de igual teor
e para o mesmo efeito, datilografadas ou digitadas em linguagem clara e objetiva, sem
erros, rasuras ou entrelinhas, em envelopes fechados distintos, denominado Envelope
nº. 3, e endereçados ao Presidente da Comissão de Licitação, indicando clara e
visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. Uma das vias deverá ser
obrigatoriamente, apresentada em original, às outras poderão ser apresentadas em
cópia simples.
12.2.1 – As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo
eletrônico - CD ou DVD - da Proposta de Preços e demais documentos constantes do
envelope nº 03, na forma de planilha eletrônica protegida, que permita somente a
cópia dos dados inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta
por parte da Comissão.
12.3 – Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em formato
A4, espiral contínua com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem
crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando o nº de folhas
que os compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante,
o número do Edital e o objeto da licitação.
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12.4 – A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da
PROPOSTA DE PREÇOS no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou
vice-versa, acarretará a exclusão sumária da licitante no certame.
12.5 – As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, em
original, por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de
imprensa oficial, perfeitamente legível, evitando duplicidade e a inclusão de
documentos supérfluos ou dispensáveis.
12.6 – Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas enviadas por meio de
correio, telex, fax, telegrama ou qualquer outro meio que não seja previsto no presente
Edital.
12.7 – A empresa licitante interessada em participar desta licitação apresentará,
exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, não se considerando
quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados inclusive, orçamento
estimativo.
12.8 – No volume relativo à Documentação de Habilitação deverá constar um índice
com a discriminação de cada documento apresentado, com a indicação de suas
respectivas folhas, obedecido à seqüência das solicitações deste Edital.
13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
13.1 – Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma única via,
com capa preferencialmente de cor cinza, em envelope lacrado identificado tão
somente com o número 2, e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ. O envelope deverá conter toda a documentação a seguir listada, sob pena de
inabilitação na licitação.
13.1.1 – Os documentos de habilitação, relacionados a seguir, deverão ser
apresentados dentro do envelope nº 2, para as licitantes que optarem pelo exame de
sua condição de habilitação parcial pelo SICAF:
a) Procuração, conforme o subitem 13.2 letra “f”;
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme o subitem 13.2,
letra “h”.
c) Todos os documentos listados nos seguintes itens:
i) 13.4
ii) 13.5.3.1
iii) 13.5.3.2
iv) 13.5.3.3
v) 13.6
vi) 13.7
vii) 13.8
d) Deverá, ainda, ser observado, os índices indicativos da boa situação financeira
avaliada pelo SICAF, conforme o disposto na alínea “b.5” do subitem 13.5.2
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13.1.2 - As licitantes que não optarem pelo exame de sua condição de habilitação
parcial pelo SICAF deverão apresentar TODOS os documentos listados nos subitens
13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8.
13.1.3 - As micro-empresas ou empresas de pequeno porte que não tiverem optado
pelo SICAF deverão apresentar, além dos documentos citados no item anterior,
declaração de comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que
possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na
forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme Minuta de
Declaração de Micro-Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
13.2 – Habilitação Jurídica
a) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual.
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
e) Formulários de identificação da empresa, devidamente preenchidos, conforme os
modelos constantes do (s) Anexo (s) – (preencher Quadros nºs 01 e 02).
f) Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes para
assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando
estas não forem assinadas por Diretor (es), além de poderes especiais para renunciar
a direitos em geral em nome do outorgante, e em especial quanto à interposição de
recursos.
Os consórcios indicarão o seu representante, por carta de credenciamento, com a
mesma delegação de poderes estabelecidas no item anterior, passada pelos
representantes legais das empresas consorciadas.
g) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
h) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (que deverá ser entregue a
Comissão da Licitação da mesma forma que a Procuração que delega poderes para
assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas - item 13.2
subitem letra “f”).
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13.3 – Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (ICMS) e Municipal (ISS)
do domicílio ou sede da licitante ou outra equivalente, na forma da lei.
- A prova de regularidade com Fazenda Federal é feita através da Certidão Conjunta
Negativa ou da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, com fulcro nos
artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, no artigo 62 e seu parágrafo único do
Decreto-Lei nº. 147/67, no artigo 1º do Decreto nº. 5.586/05 e nos artigos 2º e 3º da
portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 03, 02/05/2007.
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
13.3.1 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição
para participação na licitação.
13.3.2 – Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação
constante do item 13.3 e suas alíneas, que será devidamente conferida pela Comissão.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
13.3.3 – No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações da
regularidade fiscal de cada uma das empresas participantes do consórcio.
13.4 - Qualificação Técnica
a) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
b) Relação, mediante o preenchimento do Quadro 03, dos serviços executados
por profissionais de nível superior vinculados permanentemente à empresa e
constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA, em nome do
profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados
e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis
com o objeto da licitação, a seguir relacionados:
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Item
01
02

Serviços Requeridos
Perfuração e detonação subaquática, com emprego de explosivos,
escavação e carga de materiais de 3ª categoria.
Transporte fluvial e/ou marítimo do material derrocado em batelão com
empurrador ou auto propelido com descarga no bota fora.

b.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do
CREA.
b.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e
suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que
comprovarão as exigências.
b.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na
alínea "b", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do
profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais).
b.3.1) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

de

b.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação
será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente
atualizada.
b.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões)
na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.
b.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados:
b.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as
seguintes informações básicas:
• Nome do contratado e do contratante
• Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço)
• Localização do serviço (hidrovia trecho, subtrecho, extensão)
• Obras e serviços executados (discriminação e quantidades).
b.4.2 – O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas
condições acima, não serão considerado pela Comissão de Licitação.
b.5 – Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados
15
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pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e
discriminação dos serviços.
b.5.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da
obra(órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação:
b.5.1.1)Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;
a) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execução do serviço objeto do contrato; ou
b) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o
nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado e
contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
devidamente registrado no CREA.
b.6) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea b.5.1 não
importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental
pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados
fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o
certame.
c) Relação, mediante o preenchimento do Quadro 04, de comprovação de a licitante
ter executado, através de certidão e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA:
1) A qualquer tempo pelo menos uma obra de derrocamento subaquático, incluindo,
a perfuração, detonação, escavação e carga, transporte e descarga, em rio ou
mar. Referidas obras deverão ter sido executadas ao longo de no mínimo 5 km
de extensão em leito de rio ou mar, em observância com as normas ambientais
vigentes, com monitoramento de vibração e das características físico-químicas
dos materiais derrocados.
2) Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras de derrocamento
subaquático de complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitação,
contendo o seguinte:
Item
01
02

Serviços Requeridos
Perfuração e detonação subaquática, com
emprego de explosivos, escavação e carga de
materiais de 3ª categoria.
Transporte fluvial e/ou marítimo do material
derrocado em batelão com empurrador ou
auto propelido com descarga no bota fora.

Unidade

Quantidade

m³

214.000,00

m³

214.000,00

2.1) Não será admitido o somatório de atestados, em hipótese nenhuma, para
comprovar cada item. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte
maneira:
i)
Um atestado para cada item exigido ou;
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ii)

Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c.1) Os itens relacionados acima (1 e 2) deverão ser comprovados através de certidões
e/ou atestados fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
devidamente certificado pelo CREA.
c.2) Entende-se por obras de derrocamento subaquático os serviços de perfuração,
detonação, escavação de materiais de 3ª categoria e transporte fluvial e/ou marítimo,
carga e descarga do material escavado aquelas executadas em rios ou mar,
envolvendo complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos
previstos no objeto desta licitação.
c.3 ) Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da
obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação os seguintes
documentos:
a) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execução do serviço objeto do contrato; ou
b) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o
nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado e
contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
devidamente registrado no CREA.
c.4) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea anterior
não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência
documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos
atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada
para o certame.
c.5) Nos atestados de obras executados em consórcio serão considerados, para
comprovação dos quantitativos constantes da alínea “c”, os serviços executados pela
licitante que estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada
participante do consórcio;
i)
Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da
certidão/atestado, serão considerados os quantitativos comprovados pelos
atestados na proporção da participação da licitante na composição inicial do
consórcio.
ii)
Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado,
deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do
consórcio.
c.6) A equipe técnica que participará da execução das obras ou serviços, constantes do
projeto de engenharia, deverá contemplar no mínimo os profissionais no quadro abaixo,
que estará sujeita à aprovação do DNIT, por ocasião da contratação e sempre que
necessário, bastando para tanto o compromisso assumido na alínea "b" do item 13.6.
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c.6.1 – Comprovação de capacitação-técnico profissional da licitante.
A licitante deverá preencher os Quadros 13 e 14 – qualificação de pessoal e
experiência profissional da equipe técnica em execução de obras, compatíveis com o
objeto da licitação e declaração formal de sua disponibilidade para cumprimento do
objeto da licitação, contemplando no mínimo o seguinte:

Função

Item
1

Engº Civil Gerente de Obras

2

Engº Civil Residente

3

Engº de Minas

4

Engº de Produção

5

Engº de Segurança

6

Engº Mecânico de manutenção

A substituição de qualquer dos profissionais integrantes da equipe técnica antes ou no
decorrer da execução das obras somente será admitida mediante fatos supervenientes,
fortuitos ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Fiscalização.
d)- Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos com as
características abaixo especificadas ou similares, listados a seguir, julgados
necessários para execução das obras de que trata o Projeto de Engenharia estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras. Estes
equipamentos estarão sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasião da
contratação e sempre que necessário.

Item
1

Tipos de Equipamentos com as Características abaixo ou
similares
“Parque” de perfuração subaquática, contendo:
Plataforma flutuante com dimensões mínimas de (12 x 24 x 1,80)
metros com capacidade de 150 ton.

2

4

13 (treze)

Escavação subaquática, contendo:
Plataforma flutuante com dimensões mínimas de (12 x 24 x 1,80)
metros com capacidade de 150 ton.

3

Quantidade
estimada

09 (nove)

Transporte do material escavado:
Batelões com descarga de fundo com capacidade de carga útil de
100 ton.

26(vinte e seis)

Rebocador com potencia de 2 x 500 HP.

28 (vinte e oito)
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5

Perfuratriz pneumática sobre esteiras – diâmetro 38 a 115 mm.

26 (vinte e seis)

6

Compressor de ar – 762 PCM – 200 kw

26 (vinte e seis)

7

Grupo gerador diesel 105 KVA

22 (vinte e dois)

8

Torre de perfuração Overburden Drilling – O.D e Martelo
percussivo.

26 (vinte e seis)

9

Guindaste sobre esteiras com Clamshell de 2 ½” jd³ -1.9m³
(123kW)

09 (nove)

10

Guincho 1 tb x 3000 kg

11

Barco de apoio com motor de popa de 40 HP.

13 (treze)

12

Barcos de apoio transporte de pessoal com motor de Popa 70 HP.

11 (onze)

13

Estação total com todos os acessórios de topografia

10 (dez)

14

Sismógrafo

08 (oito)

15

Veículo tipo Pick up traçada

10 (dez)

16

Veículo leve

88 (oitenta e oito)

15 (quinze)

A Licitante deverá obedecer no que couber, a NORMAM 02 – EMBARCAÇÕES
EMPREGADAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR e também a NORMAM 17 – AUXILIOS À
NAVEGAÇÃO, disponível no site: www.dpc.mar.mil.br.
e) Metodologia de execução da obra e planejamento geral, planilha de
quantidades e preços e cronograma físico de barras.
e.1) Metodologia de execução da obra e planejamento geral.
A licitante deverá apresentar a metodologia de execução das obras e planejamento
geral, contendo as informações técnicas especificas condizentes com as
especificidades da obra, de forma objetiva, de modo a possibilitar ao contratante a uma
análise sobre o conhecimento e condições técnicas da futura empresa a ser
contratada, possibilidades de cumprimento de prazos e qualidade de atuação proposta,
parâmetros esses que serão utilizados pela fiscalização na execução das obras, objeto
desta licitação, contemplando no mínimo o seguinte:
1. Descrição detalhada mostrando que tem pleno conhecimento do local de execução
das obras.
2. Descrição detalhada da escolha do local onde será implantado o(s) canteiro (s)
central da obra e apoio aos trabalhos, justificando os motivos que levaram a este
local, indicando em planta.
3. Descrição detalhada do canteiro central de obras e apoio aos trabalhos, indicando
tipo de construção, instalações em geral, revestimentos, pinturas, pisos, esquadrias
em geral, acessórios fixos de cozinhas, banheiros e outros, descrição dos
mobiliários, baseado no Layout Geral, anexo ao presente edital
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4. Descrição detalhada da rampa de acesso (carreira), interligando as instalações do
canteiro de obras com o rio, baseado no Layout Geral, anexo ao presente edital.
5. Descrição de onde e como será efetuado o fornecimento de energia elétrica para o
canteiro central da obra e apoio aos trabalhos.
6. Descrição de possíveis construções/interferências existentes nos povoados
ribeirinhos, quais as providências a serem tomadas para alertá-los quando da
execução das obras e quais os raios de distâncias médias em relação aos locais
dos desmontes das rochas mais próximos.
7. Descrição detalhada sobre a eventual necessidade de evacuação dos moradores
dos povoados ribeirinhos e quais os procedimentos a serem adotados.
8. Descrição dos procedimentos a serem tomados junto a Associação dos Pescadores
do local.
9. Descrição detalhada do plano de segurança do trabalho, levando-se em
consideração a convivência com pescadores e povoados ribeirinhos ao longo do
trecho da obra.
10. Descrição detalhada do prazo previsto para a mobilização completa dos
equipamentos (plataforma de perfuração, plataforma de escavação e barcaças de
transporte, incluindo os maquinários, acessórios, etc..) a partir data da 1ª Ordem de
Serviço, indicando em cronograma físico de barras especifico.
11. Descrição detalhada e estratégica do plano de ataque e frentes de trabalho,
indicando em planta.
12. Descrição detalhada da escavação subaquática, relativa a seqüência dos
procedimentos metodológicos, desde: instalação da plataforma de perfuração com
respectivas quantidades de perfuratrizes instaladas, maquinários, acessórios e
outros; equipamentos de escavação sobre plataforma flutuante e transporte de
materiais derrocados por meio de barcaças até os locais de bota fora, em
quantidades, dimensões e capacidades compatíveis com o escopo e prazo da obra.
13. Descrição detalhada do plano de fogo básico para garantia da cota do greide do
canal projetado na íntegra, sem deixar pontas rochosas acima da cota do greide,
em face das peculiaridades de variações de níveis d’água do local, indicando em
planta.
14. Descrição detalhada dos trechos/estacas onde serão executados as escavações
dos materiais rochosos subaquaticamente, indicando em cronograma físico o
volume, qual período do ano, face as peculiaridades de variações de níveis d’água
do rio Tocantins, indicando em planta.
15. Descrição dos procedimentos e forma de proteção para evitar/minimizar prejuízos à
fauna aquática e outros, tais como: Programa Ambiental de apoio as obras e Planos
Ambientais decorrentes, em observância com as normas ambientais vigentes, com
monitoramento de vibração e das características físico-químicas dos materiais
derrocados, em face de utilização de explosivos, independentemente de
determinação do órgão ambiental.
16. A licitante deverá apresentar uma descrição detalhada do tipo de explosivos que
pretender utilizar na detonação das rochas, preferencialmente explosivos que
minimizem os impactos ambientais (fauna aquática e outros).
17. Descrição de como serão feitos os estudos de controle das vibrações, face as
explosões de detonação de rocha.

20

Processo nº. 50.600.006053/2009-90

18. Descrição de alternativas de áreas de bota foras, indicando as distâncias médias de
transporte de cada trecho, indicando em planta.
19. Descrição detalhada do período do ano para a melhor produção da execução das
obras.
20. Descrição detalhada de como fazer a locação dos estaqueamentos da obra sem
que haja deslocamento dos mesmos, em razão das peculiaridades de níveis d’água
do local, mostrando em planta.
21. Descrição detalhada de como fazer para manter estabilidade dos equipamentos
(parques de perfuração e plataforma de escavação) em razão das peculiaridades de
níveis d’água do local, mostrando em planta.
22. Descrição detalhada de como serão executadas as atividades e como proceder
quando o Rio Tocantins estiver em seu período de maior nível hidráulico (cheia).
23. Apresentar o planejamento geral da execução da obra elaborado em MS Project ou
similar, contendo as datas mais cedo, mais tarde, caminho crítico, de cada atividade
a ser executada e também das atividades principais, bem como cronograma físico
de barras de cada atividade e outros detalhes julgados importante para
acompanhamento da execução da obra, em perfeita sintonia com anexos do
presente edital, impresso em meio digital (CD).
24. A licitante deverá apresentar uma seqüencia da metodologia de execução das
obras, desde a instalação da plataforma de perfuração, colocação dos explosivos,
detonação subaquática, escavação, remoção e carga do material derrocado com
Clamshell no batelão para transporte fluvial, manobras e descarga no bota-fora por
meio INFOGRÁFICO.
25. A licitante deverá obedecer no que couber a NORMAM 11 - NORMAS DA
AUTORIDADE MARÍTIMA PARA OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISA E LAVRA DE
MINERAIS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS JURISDICIONAIS
BRASILEIRAS, disponível no site: www.dpc.mar.mil.br.
26. Metodologia de cálculos para composição dos preços unitários.
A licitante deverá elaborar suas composições de preços unitários, utilizando, a
seu critério, a metodologia de cálculos a seguir:
26.1

PRODUTIVIDADE DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO

26.1.1

PLANO DE FOGO

26.1.1.1

Área de malha de furação (Am)

Am

= L x L

Onde:
Am – Área da malha de furação;
L – Comprimento da malha;
26.1.1.2.Altura do corte (Hc)
26.1.1.3. Volume para uma malha (Vm)

Vm

= Am

x Hc

Onde:
Vm – Volume para uma malha;
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Am – Área da malha de furação;
Hc – Altura do corte.
26.1.1.4 Subfuração
26.1.1.5 Comprimento de um furo (Lf)

Lf

= Hc + h

Onde:
Lf – Comprimento de um furo;
Hc – Altura do corte;
h – Subfuração.

26.1.1.6

Qf

Quantidade de furo para uma malha (Qf)

= 1,0

26.1.1.7

Razão furo (F)

Lf
F =

V
m

Onde:
F – Razão furo;
Lf – Comprimento de um furo;
Vm – Volume para uma malha.
26.2. JORNADA DE TRABALHO
26.2.1. Jornada de trabalho diária (Jd)
26.2.2. Jornada de trabalho mensal – dias/mês (Jm)
26.2.3. Jornada de trabalho mensal – horas/mês (Jm’)

Jm '= Jd

x Jm

Onde:
Jm’ – Jornada de trabalho mensal – horas/mês;
Jd – Jornada de trabalho diária;
Jm – Jornada de trabalho mensal – dias/mês.
26.3

PRODUÇÃO MENSAL DE UMA PERFURATRIZ

26.3.1. Velocidade de perfuração (vperf)
26.3.2. Total perfurado (Tperf)

T

= v
perf

x J
perf

'
m

Onde:
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Tperf – Total perfurado;
vperf – Velocidade de perfuração;
Jm’ – Jornada de trabalho mensal – horas/mês.
26.3.3

Produção nominal (Prod)

Prod =

T
perf

F
Onde:
Prod – Produção nominal;
Tperf – Total perfurado;
F – Razão furo.
26.3.4. Eficiência (Ef)
26.3.5. Produção efetiva mensal (Prod’)

Pr od ' = Pr od x Ef
Onde:

Prod’ – Produção efetiva mensal;
Prod – Produção nominal;

Ef – Eficiência.
26.3.6

Produção efetiva diária (Prodd’)

Pr od '
Pr od d ' =−−−−−−−−−−

Jm '

Onde:
Prodd’ – Produção efetiva diária;
Prod’ – Produção efetiva mensal;
Jm’ – Jornada de trabalho mensal – horas/mês.
26.4

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO

26.4.1

Volume total (VTotal)

26.4.2

Prazo do serviço

26.4.3

Demanda mensal (Vmês)

Vmês =

VTotal
Pr azo

Onde:
Vmês – Produção efetiva diária;
VTotal – Produção efetiva mensal.
26.4.4

Quantidade de equipamentos (Qeq)

Qeq

=

Vmês

Pr od '
Onde:
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Qeq – Quantidade de equipamentos;
Vmês – Demanda mensal;
Prod’ – Produção efetiva mensal.
26.4.5

Quantidade de equipamentos adotada (Qeq’)

Qeq ' = Qeq + 1
Onde:
Qeq’ – Quantidade de equipamentos adotada;
Qeq – Quantidade de equipamentos.
26.5

DADOS PARA ORÇAMENTO

26.5.1

Produção de todas as equipes (Pequipes)

Pequipes =

Vmês
Jm'

Onde:
Pequipes – Produção de todas as equipes;
Vmês – Demanda mensal;
Jm’ – Jornada de trabalho mensal – h/mês.
26.5.2 Quantidade de perfuratrizes (Qeq’)
26.5.3 Quantidade de flutuantes - cada um com “n” perturatrizes (QFlut)

Qeq '
Q
Flut

= _____________

n

Onde:
QFlut – Quantidade de flutuantes;
Qeq’ – Quantidade de perfuratrizes/Quantidade de equipamentos adotada.
26.5.4

Quantidade de guinchos - n por flutuante (Qguincho)

Q

= Q

Guincho

Flut

x

n

Onde:
QGuincho – Quantidade de guinchos;
QFlut – Quantidade de flutuantes.
26.5.5

Quantidade de rebocadores ..... hp - .... por ...... flutuantes (QReboc)

QRebocs =

QFlut
......

Onde:
QReboc – Quantidade de rebocadores;
QFlut – Quantidade de flutuantes.
26.5.6

Quantidade de barcos de apoio - ...... para cada ..... flutuantes (QBarcos)
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Q

Q

Flut

=

Barcos

......

Onde:
QBarcos – Quantidade de barcos;
QFlut – Quantidade de flutuantes.
26.2

PRODUTIVIDADE DE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL DERROCADO

26.2.1

DADOS DA OPERAÇÃO

26.2.1.1.Capacidade nominal do Clam Shell .... jc (Cnom)
26.2.1.2. Empolamento (Emp)
26.2.1.3. Capacidade de material in situ da cisterna (Cin situ)

Cin

situ

=

C nom
Emp

Onde:
Cin situ – Capacidade de material in situ da cisterna;
Cnom – Capacidade nominal do Clam Shell;
Emp – Empolamento.
26.2.2 JORNADA DE TRABALHO

26.2.2.1. Jornada de trabalho diária (Jd)

Jd

= .... h / dia

26.2.2.2. Jornada de trabalho mensal – dias/mês (Jm)

Jm

= .......... dias / mês

26.2.2.3.Jornada de trabalho mensal – horas/mês (Jm’)

Jm '= Jd x Jm
Onde:
Jm’ – Jornada de trabalho mensal – horas/mês;
Jd – Jornada de trabalho diária;
Jm – Jornada de trabalho mensal – dias/mês.
26. 2.3

PRODUÇÃO MENSAL DE UMA BALSA

26.2.3.1

Quantidade de ciclos (Qciclos)

60
Q

ciclos

=

Qciclos
26.2.3.2.

...
= ......... ciclos / h
Tempo de posicionamento (Tpos)
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T pos =

h

26.2.3.3. Área retirada em uma posição (Aret)
Aret ................
26.2.3.4.
Profundidade da escavação (Hesc)

H esc
26.2.3.5.

Volume retirado em uma posição (Vret)

V

A

=

ret

xH
ret

esc

Onde:
Vret – Volume retirado em uma posição;
Aret – Area retirada em uma posição;
Hesc – Profundidade da escavação.
26.2.3.6

Duração da balsa em uma posição (TBalsa)

V

T

=T
Balsa

ret

+

pos

xQ

(C
in situ

)
ciclos

Onde:
TBalsa – Duração da balsa em uma posição;
Tpos – Tempo de posicionamento;
Vret – Volume retirado em uma posição;
Cin situ – Capacidade de material in situ da cisterna;
Qciclos – Quantidade de ciclos.
Qciclos = ..... ciclos/hora.
26.2.3.7

Produção nominal do equipamento da balsa (Pbalsa)

PBalsa =

Vret
T
Balsa

Onde:
PBalsa – Produção nominal do equipamento da balsa;
Vret – Volume retirado em uma posição;
TBalsa – Duração da balsa em uma posição.
PBalsa = ......... m³ / h
26.2.3.8.

Eficiência (Ef)

Ef

= ......

26.2.3.9.

Produção efetiva diária da balsa (Pbalsa’)

P

'=
Balsa

P

x E
Balsa

f
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Onde:
PBalsa’ – Produção efetiva diária da balsa;
PBalsa – Produção nominal do equipamento da balsa;
Ef – Eficiência.
26. 2.4

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

26.2.4.1.Produção total das equipes de perfuração e detonação (Pequipes)

Pequipes = .m³ / h
Produção de um equipamento de escavação in situ (Pesc)

26.2.4.2.

Pesc = PBalsa

= ........ m³ / h

26. 2.4.3 Quantidade necessária de equipamento (Qeq)

P
equipes

Qeq

=_________

P

'
Balsa

Onde:
Qeq – Quantidade necessária de equipamento;
Pequipes – Produção total das equipes de perfuração e detonação;
PBalsa’ – Produção efetiva diária da balsa.
26. 2.5

26.2.5.1.

DADOS PARA ORÇAMENTO

Produção de todas as equipes (Pequipes)

Pequipes = ............
26.2.5.2.

Quantidade de flutuantes (QFlut)

QFlut

= Qeq = ...nidades

26.2.5.3. Guindaste esteira .... por flutuante (Qguind)

Qguind

= QFlut

= .. unidades

26.2.5.4. Quantidade de Guinchos - ..por flutuante (Qguincho)

Q

=

guincho

(

Q
Flut

)

x ....

Onde:
Qguincho – Quantidade de rebocadores;
QFlut – Quantidade de flutuantes.
26.2.5.5.

Quantidade de rebocadores ....... hp – um para ...... flutuantes (Qreboc)

Qreboc = ... unidades
26.2.5.6.

Barco de apoio - .... para cada ... flutuantes (Qbarco)
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Qbarco =

QFlut

...
Onde:
Qbarco – Quantidade de barcos;
QFlut – Quantidade de flutuantes.
26. 3. PRODUTIVIDADE DE TRANSPORTE E BOTA FORA DO MATERIAL DERROCADO

26. 3.1

DADOS DA OPERAÇÃO

26. 3.1.1

Capacidade nominal a cisterna (Ccist)

Ccist = .... m³
26.3.1.2.

Empolamento (Emp)

Emp = ....
26.3.1.3

Capacidade de material in situ da cisterna (Cin situ)

Cin

situ

=

Ccist
Emp

Onde:
Cin situ – Capacidade de material in situ da cisterna;
Ccist – Capacidade nominal a cisterna;
Emp – Empolamento;
26. 3.1.4

Distância média de transporte efetiva (DMT)

DMT = .. milhas
26.3.2

JORNADA DE TRABALHO

26.3.2.1. Jornada de trabalho diária (Jd)

Jd

= .... h / dia

26.3.2.2. Jornada de trabalho mensal – dias/mês (Jm)

Jm

= .... dias / mês

26.3.2.3. Jornada de trabalho mensal – horas/mês (Jm’)

Jm '= Jd

x Jm

Onde:
Jm’ – Jornada de trabalho mensal – horas/mês;
Jd – Jornada de trabalho diária;
Jm – Jornada de trabalho mensal – dias/mês.
26.3.3

PRODUÇÃO MENSAL DE UM BATELÃO
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26.3.3.1. Velocidade de ida (Vida)

Vida

= ..... nós

26.3.3.2.Velocidade de volta (Vvolta)

Vvolta = .... nós
26.3.3.3.Produção de carga (in-situ) da balsa (Pbalsa)

Pbalsa = ....... m³ / h
26.3.3.4

Total do ciclo de uma viagem (Tciclo)

DMT

T
ciclo

+

=

C

DMT

V

ida

in situ

+

V

volta

P

balsa

Onde:
Tciclo – Total do ciclo de uma viagem;
DMT – Distância média de transporte efetiva;
Vida – Velocidade de ida;
Vvolta – Velocidade de volta;
Cin situ – Capacidade de material in-situ da cisterna;
Pbalsa – Produção de carga (in-situ) da balsa.
26.3.3.5

T

Total de viagens por dia (Tviagens)

Jd
= T
viagens

ciclo

Onde:
Tviagens – Total de viagens por dia;
Jd – Jornada de trabalho diária;
Tciclo – Total do ciclo de uma viagem.
26.3.3.6

Produção nominal horaria do batelão (Pbatelão)

Pbatelão

=

(C in situ x

T viagem) / Jd

Onde:
Pbatelão – Produção nominal horaria do batelão;
Cin situ – Capacidade de material in situ da cisterna;
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Tviagens – Total de viagens por dia;
Jd – Jornada de trabalho diária;
26.3.3.7 Eficiência (Ef)

Ef = ...........
26.3.3.8.

Produção efetiva diária do batelão (Pbatelão’)

P

'= P
batelão

x Ef
batelão

Onde:
Pbatelão’ – Produção efetiva diária do batelão;
Pbatelão – Produção nominal horaria do batelão;
Ef – Eficiência.
26.3.3.9

Tempo gasto para transportar 1 m³ (Ttransp)

1
T

= _________________

transp

P

'
batelão

Onde:
Pbatelão’ – Produção efetiva diária do batelão;
26.3.4.

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

26.3.4.1.

Produção total das equipes de perfuração e detonação (Pequipes)

Pequipes = ............. m³ / h
26.3.4.2. Produção de 1 equipamento de transporte naval (Pnaval)

Pnaval = Pbatelão ' = .......... m³ / h
26.3.4.3

Quantidade necessária de equipamento (Qeq)

P
eq drag

Qeq

= __________

P

'
batelão

Onde:
Qeq – Quantidade necessária de equipamento;
Peq drag – Produção total das equipes de dragagem do material derrocado;
Pbatelão’ – Produção efetiva diária do batelão.
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26.3.5

DADOS PARA ORÇAMENTO

26.3.5.1

Produção de todas as equipes (PT)

P

= P
T

' xQ
batelão

x J

eq

'
m

Onde:
PT – Produção de todas as equipes;
Pbatelão’ – Produção efetiva diária do batelão;
Qeq – Quantidade necessária de equipamento;
Jm’ – Jornada de trabalho mensal – horas/mês;
Quantidade de batelões sem propulsão ...............m³ - Split barge (Qbatelões)

26.3.5.2

Qbatelões = Qeq = ............ unidades

26.3.5.3 Quantidade de rebocadores ............. HP - um para cada ........batelões + .... de
revesamento (Qreboc)

Q
eq
Q
reboc

= _______________

.......

Onde:
Qeq – Quantidade necessária de equipamentos.
26.3.5.4

Quantidade de barcos de apoio - um para cada ...... flutuantes (Qbarco)

Q
eq
Q
barco

= ____________

.......

Onde:
Qbarco – Quantidade de barcos de apoio;
Qeq – Quantidade necessária de equipamento.

27.
28.

29.

A licitante deverá apresentar um organograma organizacional para execução
da obra.
A licitante deverá apresentar os histogramas detalhados de permanência de
pessoal e equipamentos, em quantidades e capacidades necessárias para a
execução do escopo do contrato, dentro do prazo definido para execução da
obra.
Apresentar uma programação para acompanhamento “online” da execução da
obra (24 horas por dia), por meio de georeferenciamento (sistemas satélite),
câmeras, vídeos, etc.
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30.

Apresentar a metodologia de execução da obra, planejamento geral e
cronograma físico de barras em perfeita consonância com as atividades
descritas na Planilha de Quantidades.

13.5 – Qualificação econômico-financeira
13.5.1 As empresas que optarem pela análise através do Sistema, terão sua boa
situação financeira, avaliada pelo SICAF e serão inabilitadas de imediato pelo critério de
consulta “on line” se os índices encontrados estiverem em desacordo com qualquer dos
índices citados abaixo, consoante ao Anexo V da IN MARE nº 05/95, deixando inclusive
de ter o restante da sua documentação analisada.
13.5.2 As empresas que não optarem pelo SICAF, deverão apresentar:
a) o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Com base
nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa. Os
balanços apresentados poderão ser atualizados por índices oficiais quando encerrado
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b) Demonstrativo da capacidade econômica – financeira através dos índices
discriminados nas fórmulas a seguir:
LG ≥ 1,0

LG =

SG≥
≥ 1,0

AC + RLP
PC + ELP
Onde:

SG =

LG = Liquidez Geral

AC
RLP
PC
ELP

= Ativo Circulante
= Realizável a Longo Prazo
= Passivo Circulante
= Exigível a longo Prazo

AT
PC + ELP
Onde: SG
AT
PC
ELP

LC =

LC ≥ 1,0

= Solvência Geral
= Ativo total
= Passivo Circulante
= Exigível a Longo Prazo

AC
PC
Onde:

LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
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b.1) Deverá ser preenchido o Quadro 05 – Demonstrativo da Capacidade
Econômico – Financeira da empresa, conforme alínea “b”, acima, e deverá ser
assinada pelo contador da empresa.
b.2) Não será habilitada a empresa cujos índices LG, SG e LC forem inferiores a 1 (um).
b.3) A documentação necessária para a comprovação da Capacidade Econômico –
Financeira da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do
Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, acompanhadas da
publicação em Diário Oficial do balanço referente ao exercício encerrado, quando se
tratar de Sociedade Anônima, apresentado de acordo com a alínea “a” deste subitem.
b.4) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, o DNIT se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o
balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e
verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes.
b.5) As licitantes que optarem pela habilitação parcial conforme subitem 13.1, terão sua
boa situação financeira avaliada pelo SICAF, e, da mesma forma, serão inabilitadas se
apresentarem os índices LG, SG e LC menores que 1,0 (um).
13.5.3 Todas as licitantes, optantes ou não pelo SICAF, deverão apresentar:
13.5.3.1 Comprovação de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL)
a) A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui
capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado
pelo DNIT para as obras objeto da presente licitação, caso contrário, a licitante será
inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

Onde:

DFL = ( n x CFA ) – Va
12

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida
n = prazo em meses estipulado para a execução das obras objeto deste Edital
CFA = Capacidade Financeira Anual
Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a
partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da
proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o
índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da
data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados "pro-rata”
aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos
contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para as obras
em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 06. “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”.
b) Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS
CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 06) e
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“DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 07)
constantes do Anexo I deste Edital.
13.5.3.2 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica. Para facilitar a verificação da autenticidade do
documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da
Corregedoria local indicando quais são os cartórios existentes na região para o fim
especificado.
a) O prazo de validade máximo para as Certidões de Falência e Recuperação Judicial
quando ausente tal informação no corpo da própria certidão será de 60 (sessenta)
dias.
13.5.3.3 Guia de recolhimento de garantia de participação na licitação, nas mesmas
modalidades previstas no subitem 20.3 do Edital no valor de R$ 5.203.700,00 (cinco
milhões, duzentos e três mil, setecentos reais).
a) A garantia não excederá a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação.
b) A(s) garantia(s) deverá(ão) ser recolhida(s) à Tesouraria Central do DNIT na sede
em Brasília, ou junto a Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará até
o 3º (terceiro) dia útil anterior à data marcada para entrega das propostas.
c) Caso a garantia de participação for do tipo “Carta de Fiança Bancária”, deverá
obedecer ao modelo constante do anexo ao presente Edital e com firma devidamente
reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, para o
qual não será necessária a autenticação da firma.
d) No caso de opção pela garantia de participação do tipo “Seguro Garantia”, o mesmo
deverá ser emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do DNIT, com
firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por
via digital, para o qual não será necessária a autenticação da firma.
e) No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos ser
acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,
no qual este atestará a sua validade, exeqüibilidade e avaliação de resgate atual.
f) No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a
Tesouraria Central do DNIT, em Brasília/DF, para obter instruções de como efetuá-la.
g) A garantia aqui tratada deverá ter validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a partir da data marcada para entrega das propostas.
h) A garantia de participação poderá ser levantada da seguinte forma:
h.1) pela licitante inabilitada ou desclassificada: após declarar oficialmente estar de
acordo com o resultado e desistindo do prazo de recurso ou após encerramento da
fase de habilitação ou desclassificação da proposta.
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h.2) pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, após a assinatura do(s) contrato(s)
decorrente(s) desta licitação.
h.3) Nos casos de consórcios, a guia poderá estar em nome de qualquer das empresas
integrantes do consórcio.
13.6 - Carta da empresa licitante
A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor(es), ou
pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), comprovando a
delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando:
a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer
informações complementares solicitadas pelo DNIT;
b) que executará a(s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia, Termo de
Referencia integrante do Edital e demais Normas e Instruções fornecidas pelo DNIT,
Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, às quais alocará todos os
equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para
assegurar um controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar o impacto sobre o
meio ambiente, sobre os usuários e os moradores vizinhos, que demonstrará
rotineiramente a Fiscalização o alcance em todos os serviços e na obra como um todo.
c) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições
adequadas de utilização.
d) que a qualquer momento e por necessidade dos serviços fará a alocação de
qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem
executados por solicitação do DNIT, sem ônus de mobilização para este, ainda que
não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação.
e) que se compromete a estar instalado e pronto para a execução das obras no prazo
máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de
Serviço, sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do art. 78 da Lei
nº 8.666/93;
f) que tomou conhecimento de todas informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações, objeto da licitação e obteve os documentos necessários
à formulação da proposta.
g) que executará os serviços de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.
h) que providenciará, no primeiro mês de vigência do contrato, a Anotação de
Responsabilidade Técnica do (s) responsável (is) técnico (s) indicados em sua
proposta, junto ao CREA;
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i) que implantará, no prazo determinado pelo eng.º fiscal do DNIT, as placas de obra
e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Órgão;
j) que cumprirá as determinações constantes da NR-18 (Condições e Meio Ambiente
de Trabalho na Indústria da Construção), e NORMAM´s;
k) que respeitará a Convenção Coletiva do Trabalho
13.7 – Declaração do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, conforme
modelo constante do Capitulo III deste Edital.
13.8 – Atestado de visita, conforme se refere o item 10 ou Declaração Formal (sub-item
10.4).
13.9 – Consórcios
13.9.1 – Os consorciados deverão apresentar, além dos documentos exigidos,
compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento
particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a
empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária
de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da
licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente.
13.9.2 – Para prova de habilitação jurídica e regularidade fiscal cada consorciando
deverá apresentar os documentos exigidos no subitem 13.2 e 13.3.
13.9.3 – Para prova de qualificação técnica, cada consorciando deverá apresentar os
documentos indicados nas alíneas “a”, “b”, “c”,”d” e “e”, do subitem 13.4. Quanto à
qualificação técnico-profissional e qualificação técnico-operacional, exigidas nas
alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 13.4, será admitido o simples somatório dos acervos de
cada consorciando para atendimento do Edital.
13.9.4 – Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem
13.5, cada consorciando deverá apresentar suas demonstrações financeiras e possuir
os índices contábeis mínimos indicados neste Edital (LG, LC e SG). Da mesma forma,
cada consorciando deverá apresentar a certidão negativa de falência ou recuperação
judicial indicada na alínea “d”. Quanto à garantia referida na alínea “e”, esta poderá ser
prestada por qualquer um dos consorciandos.
13.9.4.1 – Em relação ao resultado da DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA
(DFL), a Comissão analisará os valores apresentados por cada consorciando e
considerará, para efeito de habilitação, seu somatório, proporcionalmente a
participação de cada empresa na constituição do consórcio. Não importará em
desclassificação do consórcio a apresentação, por qualquer das empresas dele
participantes, resultado inferior ao requerido, desde que, proporcionalmente, o
consórcio tenha atingido a DFL total.
13.9.5 – O documento referido no subitem 13.6 deverá ser assinado pelo responsável
legal da empresa líder, que o fará em nome do consórcio. A declaração prevista no
subitem 13.7 deverá ser apresentada por cada consorciando.
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13.9.6 - O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva.
13.9.7 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não alterarão a
constituição ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às
empresas que o compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à
anuência e aprovação do DNIT, visando manter válidas as premissas que asseguraram
a habilitação do consórcio original.
13.9.8 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem
nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio
não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.
13.9.9 – Os consorciandos deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do
consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para
autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente.
Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste
Edital, especialmente as constantes deste subitem.
13.9.10 – Qualquer empresa que integrar um consórcio para concorrer neste certame,
não poderá participar, isoladamente ou compondo outro consórcio.
14 – PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 3)
A Proposta de Preços deverá ser apresentada por cada empresa interessada,
assinada por Diretor (es) da licitante, ou pessoa legalmente habilitada (procuração por
instrumento público), em envelope(s) lacrado(s), identificado(s) com o nº 3, em 3
(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito uma cópia em meio eletrônico (CD),
datilografada ou digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, contendo os elementos a seguir relacionados:
14.1 – Índice
14.1.1 – Carta Proposta assinada por Diretor (es) ou pessoa legalmente habilitada,
(procuração por instrumento público) em papel timbrado, identificando a obras a que a
empresa está concorrendo, o número do Edital, os prazos de execução e o preço
global para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que
se refere ao mês do orçamento preestabelecido no Edital - Janeiro/2010.
14.2 – Quadro "Resumo dos Preços" conforme modelo constante do(s) Anexo(s),
preenchidos com os preços parciais e totais das Planilhas de Preços Unitários.
(preencher o Quadro 08).
14.3 – Planilha de Preços Unitários conforme modelo constante do(s) Anexo(s),
preenchendo os campos destinados aos preços unitários propostos escritos em
algarismos arábicos e por extenso, e calculados os preços parciais e totais. A licitante
deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, constante
do Quadro de Quantidades ou do Orçamento do DNIT. Caso contrário, a Comissão
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recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser
observado o parágrafo 3º, do artigo 44, bem como o inciso II do artigo 48, da Lei no
8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores (preencher o Quadro nº 09).
14.4 – Planilhas de "Composição de Preço Unitário", conforme modelo constante do(s)
anexo(s) (QUADRO 10), para os itens constantes da Planilha de Quantidades e
Preços Unitários, EXCLUSIVAMENTE EM MEIO DIGITAL (CD ou DVD), NA FORMA
DE PLANILHA ELETRÔNICA PROTEGIDA, QUE PERMITA SOMENTE A CÓPIA
DOS DADOS INSERIDOS (preencher o Quadro nº 10).
14.5 – Escala Salarial de mão-de-obra (preencher o Quadro nº 11)
14.6 – Cronograma – Físico Financeiro (preencher o Quadro nº 12)
14.7 – Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item
"BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relação às parcelas
que o compõe.
14.7.1 – Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta
e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado
à contratante.
14.8 – Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes
para assegurar a justa remuneração de todas as etapas das obras, da utilização de
pessoal, equipamentos e da aquisição de materiais e outros. Considerar-se-á, assim,
que as composições de custos unitários, planilha de quantidades e preços e
cronograma físico financeiro de desembolso mensal e acumulado estão em perfeita
consonância com a metodologia de execução das obras e planejamento geral e que a
não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou
componente necessário para a execução das obras projetadas e serviços significa
tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos
unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer
alteração contratual sob esta alegação.
14.8.1 – As composições de preços unitários, planilha de quantidades e preços e
cronograma físico financeiro deverão estar em perfeita compatibilidade com os cálculos
da metodologia aplicada constante na letra “e.1” do item 13.4, deste edital.
14.9 - A Licitante que tiver oferecido o menor preço terá suas planilhas de composição
de preço unitário impressas e conferidas pela Comissão, e aquelas que contiverem
erros ou discrepâncias relativos a quantitativos ou consumos de insumos, serão
corrigidas nos termos do item 17.
14.10 - Validade das Propostas
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para
a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos
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D – ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
15 – SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTAS DE PREÇOS
15.1 – Os envelopes das licitantes serão abertos em tantas sessões públicas quantas
necessárias, a primeira delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos
mesmos. As sessões serão realizadas no local constante do “Aviso de Licitação” e
do item 1 deste Edital, com a participação dos membros da Comissão de Licitação e
representantes de cada licitante que se interessar em assistir, além dos demais
interessados. O número de sessões públicas a serem realizadas será aquele suficiente
para realização do processo licitatório, na forma da Lei.
15.2 – Na sessão ou sessões poderão estar presentes mais de um representante
autorizado de cada licitante, porém apenas um único poderá participará efetivamente
da mesma. Neste momento, as empresas licitantes deverão ser representadas por um
dos Diretores ou Procuradores, estes munidos das respectivas procurações por
instrumento público ou privado. Demais interessados poderão estar presentes desde
que não tumultuem o procedimento, sendo convidados pela Comissão de Licitação a
se retirarem da sessão aqueles que assim procederem. O representante somente
responderá por uma das licitantes, sendo proibida a representação de mais de um
concorrente pela mesma pessoa física.
15.3 – Inicialmente, serão abertos os envelopes contendo a Declaração de Opção
(envelope nº 1).
15.3.1 – A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante que
optar por prestar suas informações mediante o SICAF será confirmado por meio de
consulta “on line”, quando da abertura do (envelope de nº. 1).
15.3.2 – Procedida à consulta, serão impressas as declarações demonstrativas da
situação de cada licitante (Anexo V da IN MARE nº 05/95), declarações essas que
deverão ser rubricadas pelos membros da Comissão e disponibilizadas para o mesmo
fim a todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas
aos autos do processo licitatório.
15.3.3 – Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitação parcial do licitante
que optar por apresentar as informações constantes do SICAF, será a mesma
inabilitada, desde que a falha apontada não seja corrigida por documento
apresentado em seu (envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação).
15.3.4 – No caso da licitante apresentar irregularidade constatada quando da consulta
ao SICAF, comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de
Recibo de Solicitação de Serviço (Anexo III da IN MARE nº 05/95), ter entregado a
documentação à Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o presidente da
Comissão suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao Órgão gestor do SICAF, e
aguardará a confirmação de sua regularidade. Caso contrário dará prosseguimento à
licitação sob o risco de inabilitação da concorrente.
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15.3.5 – Concluída a habilitação parcial das licitantes que optarem pela consulta “on
line” ao SICAF, serão examinados os documentos constantes dos envelopes
Documentação de Habilitação de todas as licitantes (envelope nº 2).
15.3.6 – Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos
na presença dos participantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e
dará vista à documentação, e posteriormente serão rubricadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes legais das licitantes presentes.
15.4 – A documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade
com as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s), visando à habilitação das empresas
licitantes. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas,
não se admitindo complementação posterior.
15.5 – Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta.
15.5.1 – A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação implicará
na execução da garantia de participação, salvo se tiver ocorrido por motivo justo,
decorrente de fato superveniente, devidamente registrado em processo administrativo
e aceito pela Comissão de Licitação.
15.6 – Após divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as
Propostas de Preços serão devolvidos as licitantes não habilitados caso todos as
licitantes manifestem a desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na
mesma sessão. Caso contrário, após transcorrido o prazo sem interposição de recurso
ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será marcada uma nova
sessão onde os referidos envelopes serão devolvidos.
15.7 – Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços das
licitantes classificadas. Os valores das propostas serão lidos em voz alta devendo as
mesmas serem rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e disponibilizadas
para vistas e rubrica e pelos representantes das licitantes presentes.
15.8 – Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em
voz alta e assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes
presentes.
15.9 – Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão
fornecidos as licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao
processo licitatório, quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos,
avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomendações sobre a
adjudicação do objeto, antes do aviso oficial do resultado da licitação obedecido às
fases distintas da licitação.
15.10 – Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Licitação ou
o DNIT quanto ao processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de
propostas e na tomada de decisões para a adjudicação de qualquer serviço, resultará
na rejeição de sua Proposta.
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15.11 – É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.
15.12 – Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar
qualquer documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s) ou, ainda, apresentá-lo com
irregularidade detectada pela Comissão à luz do Edital.
16 – EXAME DA DOCUMENTAÇÃO.
16.1 – Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal
da licitante para executar eficazmente os serviços objeto do presente edital e seu(s)
anexo(s).
A não apresentação de qualquer exigência formulada neste edital implicará na
inabilitação da licitante.
16.2 – As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente edital e
seus anexos e observados, no que couber, as leis, decretos e demais especificações
constantes do capítulo II.
17 – EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS.
17.1 – Critérios de aceitabilidade de preços:
Serão desclassificadas as propostas que:
a) apresentarem valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendose como limite estabelecido o orçamento estimado do serviço.
b) apresentarem preços globais manifestamente inexeqüíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
b.1 Para fins de análise dos coeficientes de produtividade, serão considerados os
parâmetros das Normas Técnicas do DNIT e os coeficiente de consumos de insumos
definidos nas Composição de Custos Unitários do SICRO - DNIT.
17.2 Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor
preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento)
do valor orçado pela Administração, ou
b) valor orçado pela Administração.
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17.2.1 – A Comissão promoverá diligências junto às licitantes que tiverem suas
propostas enquadradas nos termos do item anterior, para verificar a exeqüibilidade dos
preços apresentados.
17.3 – Será desclassificada a empresa que apresentar na composição de preços
unitários valores de mão de obra inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de
Trabalho do Município onde ocorrerá a obra, ou, quando esta abranger mais de um
Município, o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado.
17.3.1 - Após a análise da proposta de preços da licitante que tiver apresentado o
menor preço, serão analisadas suas composições de preços unitários. As planilhas de
composição de preços unitários que contiverem erros ou discrepâncias relativos a
quantitativos ou consumos de insumos serão corrigidas pelo DNIT na forma indicada a
seguir no item 17.4.
17.4 – As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão
verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pelo DNIT na forma
indicada a seguir:
a. Discrepância entre os valores unitários constantes da planilha de
Composição de Preço Unitário e a Planilha de Preços Unitários,
prevalecerá o valor da Planilha De Composição de Preços Unitários
b. Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecerá o valor por extenso;
c. Erros de transcrição das quantidades do Projeto para as planilhas de preço
unitário ou composições de preços unitários: o produto será devidamente
corrigido, mantendo-se o preço unitário do insumo e corrigindo-se a
quantidade e o preço total;
d. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente:
será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindose o produto;
e. Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;
f. Erros quanto ao consumo de materiais nas composições de custos
unitários: serão alterados de acordo com o consumo determinado nas
planilhas de composição constantes do orçamento do DNIT e nos manuais
do SICRO II
17.5 - Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços,
será adotada a correção que resultar no menor valor.
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17.5.1 – O valor total da proposta será ajustado pelo DNIT em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor
contratual. Nas composições de preços unitários, as discrepâncias ou incorreções
identificadas serão verificadas e corrigidas pela Comissão. Se a licitante não aceitar as
correções procedidas, na proposta de preços ou na composição de custos unitários,
sua proposta será desclassificada, o que equivalerá à desistência do certame,
implicando na execução da garantia de participação, além da aplicação de punição
idêntica às aplicadas às empresas que não comparecerem para assinar o contrato, na
forma do item 19.2 do presente Edital, e em observância ao disposto na Lei nº
8.666/93
17.6 – Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pelo DNIT,
necessárias para corrigir erros cometidos pelas licitantes, não serão aceitas propostas
contendo borrões, emendas ou rasuras.
17.7 – As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas
por ordem crescente de valores corrigidos.
17.8 – Atendida as condições do item acima, será considerado vencedora a proposta
que resulte o menor preço global para a obra.
17.9 – No caso de empate entre duas ou mais propostas de preços serão observados
os seguintes critérios de desempate:
17.9.1 - Havendo empate entre proposta apresentada por microempresas e empresas
de pequeno porte e demais empresas – aqui entendido o empate como as situações
em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço - será assegurada a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
17.10 - A avaliação das propostas de preços será feita da seguinte maneira.
a) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderá apresentar, no prazo de 2 dias úteis, proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado o objeto em seu favor;
b) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, com base na alínea a, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito; e
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
17.10.1 - Caso ocorra empate entre duas ou mais propostas de empresas não
enquadradas no item anterior, à decisão será feita por sorteio, que será realizado
da seguinte maneira:
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a) Serão dispostas na urna de nº 1, tantas cédulas quantas forem as
empresas empatadas, cada qual com a indicação do nome das licitantes em
disputa.
b) Será disposta na urna de nº 2, uma cédula com a palavra vencedor e
tantas outras em branco quantas forem as empresas empatadas.
c) O Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna
de nº 1 o nome de uma empresa e da urna de nº 2 uma cédula, que indicará
ser aquela empresa a vencedora ou não.
d) Caso não seja, na primeira extração, conhecida a vencedora, o
Presidente deverá retirar outra cédula da urna de nº 1, seguida de outra da
urna de nº 2, assim procedendo até que se conheça a empresa vencedora.
17.11 - Para um licitante ser declarado vencedor deverá atender cumulativamente as
condições estabelecidas nos itens 13.4 e 13.5.
E – NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO.
18 – NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO.
18.1 – Os resultados de cada fase da licitação e o(s) valor(es) da(s) proposta(s)
vencedora(s) será(ão) publicado no Diário Oficial da União, ou se presentes todos os
representantes das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, comunicado
diretamente aos interessados e lavrado em ata. Estas publicações constituirão os
avisos dos resultados dos julgamentos das documentações e propostas.
18.2 – Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os
recursos previstos na Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.3 – Recursos Administrativos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral
do DNIT, através do Presidente da Comissão de Licitação no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados do primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de
desclassificação ou da lavratura da ata ou de sua referida publicação, ou daquele que
ocorrer por último, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, à autoridade
competente para decisão definitiva.
18.3.1 – As decisão(ões) do(s) julgamento(s) do(s) Recurso(s) Administrativo(s)
será(ão) publicado(s) no Diário Oficial da União e cópia integral do(s) mesmo(s)
será(ão) disponibilizado(s) no site www.dnit.gov.br.
18.4 – O resultado da licitação será submetido à homologação da Diretoria Colegiada
do DNIT.
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19 - ADJUDICAÇÃO DO OBJETO.
19.1 – O DNIT adjudicará o objeto à licitante cuja proposta atender em sua essência
aos requisitos do presente edital e seus anexos.
19.1.2 – Antes da assinatura do contrato e de termos aditivos, deverão ser anexadas
aos autos declarações relativas a:
a) consulta on-line do SICAF (Art.55, inciso XIII da Lei 8.666/93), acerca da situação
cadastral do Contratado.
b) consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, II, da lei nº 10.522/2002.
19.1.3 – As consultas a que se refere o item anterior deverão ser repetidas antes de
cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação. 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 empresa
regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da
Lei nº. 8666/93.
19.2 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 7.1, caracteriza
o não cumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades previstas
na Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
19.3 – Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado, por
qualquer motivo poderá o DNIT, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis,
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1ª (primeira) classificada.
19.4 – A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizarse-á nos termos previstos pela Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
19.5 – O DNIT se reserva o direito de revogar, no todo ou em parte, o procedimento
licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura
do contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que às licitantes caiba
qualquer direito de indenização ou ressarcimento.
19.6 – Em caso de anulação, as licitantes terão direito ao recebimento da
documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao
Presidente da Comissão.
20 – CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO.
20.1 – Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação.
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20.2 – A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços
iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver)
20.3 - A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes
modalidades:
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital;
20.4 – No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente
de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que
a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução
ser feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o contrato se encontre
oficialmente paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das fianças
bancárias.
20.5 – No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do
DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato,
independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.
20.6 – No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverão estar
acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização,
condições de resgate.
20.7 – No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a
Tesouraria Central do DNIT, em Brasília/DF, para obter instruções de como efetuá-la.
20.8 – A garantia prestada pela licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o
Recebimento Definitivo do(s) serviço(s).
20.9 – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, na forma do art.70, da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de
suas obrigações.
20.10 – No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o
representante do mesmo a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao
Art. 33 § 1º da Lei 8.666/93.
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F - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
21 - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS
21.1 – Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o
assunto. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários
aprovada.
21.2 – As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços,
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.
22 – FORMA DE PAGAMENTO.
22.1 – O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e
a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários
incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo
com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste edital e
demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos
trabalhos contratados e executados.
22.2 – Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à
medição das obras executadas, nos termos do Anexo – Critérios de Medição e
Pagamento, deste edital. Emitido o atestado de conformidade pela Fiscalização do
DNIT, o contratado deverá encaminhar as notas fiscais correspondentes à medição à
Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DNIT - Sede Brasília – DF para os
procedimentos subsequentes de pagamentos.
22.3 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.
22.4 – O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação,
pela contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do item 13.3.
22.5 – 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
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do
Art. 78, da Lei nº. 8666/93.
23 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA.
23.1 – Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices de
Reajustamento de Obras Portuárias – Dragagem - Fundação Getúlio Vargas, após
decorrido 01(um) ano do mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento
preestabelecido no edital, nos termos do ART. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01,
sendo o índice inicial (Io) referente ao mês do Orçamento do DNIT (Janeiro/2010).
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Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for
superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 10.192/2001 ou
seja, nos contratos de prazo for inferior a um ano.
23.1.1 – Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base da
proposta, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes
a) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte
fórmula:
R=

Ii - Io
Io

xV
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento
procurado
Io = 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.

b) Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as
parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada
parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço
DG/DNIT No 02/2002 de 09/09/2002.
c) Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus
semelhantes.
23.2 – Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no
subitem 22.3, deverão ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não
tenha dado causa ao atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em vigor,
adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, após decorridos 30
dias da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT, (desde a data
final de adimplemento de cada parcela dos serviços) até a data do efetivo pagamento,
ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no subitem 19.1 deste
Edital.
24 – CRONOGRAMAS
a) Cronograma de desembolso
O DNIT observará para que o Cronograma máximo por período, esteja em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do OGU e PPA 2008/2011.
Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios
consignados no Orçamento Geral da União a cargo do DNIT ou no Plano Plurianual de
Investimento.
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b) Cronograma físico-financeiro
O cronograma Físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências
deste edital e seu(s) anexo(s) e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado
um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira
existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.
Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente
justificado pela Coordenação Geral de Hidrovias e Portos Interiores aprovado pela
Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DNIT – Sede – Brasília - DF, devendo os
mesmos receberem números seqüenciais.
G – DAS PENALIDADES
G.1 – Disposições Gerais
25 – A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade
e eficiência da obra por ela executada.
25.1 – A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem
em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial
do contrato.
25.2. – Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na
execução da obra que vierem a acarretar prejuízos ao DNIT, sem exclusão da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da
Lei.
25.3 – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento
convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - 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 licitante ressarcir a Administração do DNIT pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
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25.4 – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a
de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a
Administração e impedimento de licitar e contratar com a União; e poderão ser
descontadas do pagamento a ser efetuado.
25.5 – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
G.2 - Das multas administrativas
25.6 - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária
do direito de contratar com a Administração, alem de multa de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em
lei;
25.7 – Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço, será cobrada multa de 2%
(dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
25.8 – Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por
cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.
H - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26 – Os serviços do presente Edital serão fiscalizados pela Diretoria de Infraestrutura
Aquaviária.
26.1 – Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s)
anexo(s), decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas
aos serviços objeto desta licitação.
26.1.1 – Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro será considerado especificado e
válido.
26.2 – A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no subitem
13.3 e 19.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local da
Prestação do Serviço durante toda execução do contrato. A licitante deverá declarar,
quando da apresentação da proposta, o seu domicilio de recolhimento e a alíquota de
ISSQN incidente no município.
26.3 – Às licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente
previstas na Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
26.4 – O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de
preços unitários propostos pela licitante, considerados finais e incluindo todos os
encargos, taxas e bonificações
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26.5 – O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local
do serviço, para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).
26.6 – A empresa contratada deverá instalar e manter no canteiro de obras os
escritórios
e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos
serviços por parte do DNIT na forma do projeto – Layout geral do canteiro de obras
anexo ao presente Edital.
26.7 – A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, de acordo
com os modelos adotados pelo DNIT, que deverão ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execução das obras.
26.8 – A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para o DNIT e no
interesse da segurança dos usuários da Hidrovia e do seu próprio pessoal, o
fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a
seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas
Normas da Autoridade Marítima – NORMAN 17 e do DNIT no que couber.
26.9 – Constituem Anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Projeto, com
todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos; planilhas de
quantitativos e custos unitários demonstrativos do orçamento; minuta do contrato a ser
firmado e as especificações complementares bem como minuta da carta de fiança
bancária.
26.10 – A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira
responsabilidade do contratado.
26.11 – O contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
26.12 – Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s)
contrato(s) decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitida que
a(s) licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação
ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de
Habilitação previstos no item 13 deste Edital e que sejam mantidas as condições
estabelecidas no(s) contrato(s) original (is), quando já contratado, sendo que, em
qualquer uma das hipóteses, o DNIT deverá ser notificado do processo e deliberará
sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da Administração
quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação dos requisitos
contidos no item 13 do Edital.
26.13 – Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a
aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta
administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade
de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a subrogação contratual.
26.14 – Os contratos oriundos deste Edital poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

51

Processo nº. 50.600.006053/2009-90

I – unilateralmente pelo DNIT:
a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital;
II – por acordo das partes:
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação da execução dos serviços;
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição do DNIT para a justa remuneração dos serviços,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
d.1) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
d.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item
d.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
d.3) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para serviços,
esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no item d.1 deste item.
d.4) No caso de supressão de serviços, se o contratado já houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo DNIT pelos
custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde
que regularmente comprovados.
d.5) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.
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d.6) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contrato, o DNIT deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.
d.7) A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento.

53

Processo nº. 50.600.006053/2009-90

CAPÍTULO II – LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES
LICITAÇÃO E AO CONTRATO.
1.

VINCULADAS

À

Lei nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações posteriores no que couber.

2.
Decreto nº 1054, de 07.02.94, e suas alterações posteriores - Regulamenta o
reajuste de preços nos contratos da Administração Federal Direta e Indireta, no que
couber.
3.

Lei nº 8.880 de 27 de maio de 1994

4.
Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 - Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providencias.
5.
Decreto nº 1.110, de 13/04/1994, DOU de 14/4/94. Dispõe sobre a conversão
para a Unidade Real de Valor dos bens e serviço, em que forem contratantes órgãos e
entidades da Administração Federal direta e indireta, e dá outras providências.
6.

Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNER

7.
Normas e Procedimentos Administrativos sobre Licitações para Obras e Serviços
de Engenharia (Norma CA/DNER nº 211/87), no que couber e não contrariar a Lei nº
8.666/93 e posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de
08/05/2003.
8.
Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e
Serviços de Engenharia (Norma CA/DNER nº 212/87), no que couber e não contrariar a
Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de
08/05/2003.
9.
Roteiro de Procedimentos para a Comissão de Licitação para Concorrência e
Tomada de Preços de Obras e Serviços de Engenharia (Norma CA/DNER nº 219/88),
no que couber e não contrariar a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, da Portaria do
Gestor do DNIT, de nº 250, de 08/05/2003.
10. Política Ambiental do DNER, aprovada pelo Conselho de Administração em
05/09/2001, conforme Portaria do Gestor do DNIT de nº. 250 de 08/05/2003.
11. Decreto nº. 3722, de 09 de janeiro de 2001.
12. Lei nº 10.233, de 05.06.01, e suas alterações posteriores, no que couber - Dispõe
sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestre, cria o CONIT, a ANTT, a
ANTAQ e o DNIT, e dá outras providências.
13. Resolução DNIT nº 10 de 31.01.2007, aprova o Regimento Interno do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
14. Instrução Normativa DG nº 09, de 22 de Julho de 2003
15. Normas Técnicas da ABNT
16. Instrução Normativa MARE nº 05/95
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17. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
18. Lei nº 9.784 de 29/01/1999 (trata do Processo Administrativo Federal)
19. Decreto nº 93.872/83 (trata do empenho das despesas provenientes dos
contratos).
20. Lei nº 11.127, de 28 de junho de 2005 ( dispõe sobre a modificação do Art. 2.031
do Código Civil que trata das alterações dos contratos sociais).
21. Decreto nº. 5.765, de 27 de abril de 2006, que Trata da Estrutura Regimental do
DNIT.
22. Lei Complementar nº.123/2006 (institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte).
23. Portaria nº 1046 de 06/09/2005/DG ( que segundo o art. 1º daquela norma se
aplica a todo e qualquer contrato de obra e serviço firmado pelo DNIT)
24. Portaria nº 250, de 08/05/2003/DG ( trata de aplicação no DNIT das normas
editadas pelo extinto DNER, enquanto o DNIT não editar suas próprias normas)
25. Norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho NR-18 (Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).
26. Convenção Coletiva do Trabalho
27. Instrução Normativa MT/01/2007, do Ministério dos Transportes, de 05 /10/2007
28. Decreto nº 6.204/2007(Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações
públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal.)
29. Instrução de Serviço DG/DNIT nº 07/2007, de 27 de dezembro de 2007.
30. Portaria DG/DNIT nº 108, 06 de fevereiro de 2008.
33.

Instrução de Serviço DG/DNIT nº 02/2008, de 13 de março de 2008.

34. Instrução Normativa nº. 02 de 16 de Setembro 2009 do MPOG, (Declaração de
Elaboração Independente de Proposta)
35. Portaria DG/DNIT nº 349, de 06 de março de 2010.
36. Normas de Autoridade Marítima
37. Instrução de Serviço DG/DNIT nº 12/2010, de 28 de julho de 2010.
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CAPÍTULO III – DOCUMENTOS PADRÃO
A – DOCUMENTOS PADRÃO.
1 – Minuta de declaração do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666/93
2 – Minuta do Contrato.
3 – Minuta da Declaração de Opção para habilitação parcial pelo SICAF.
4 – Minuta de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução do Contrato.
5 – Minuta de Garantia de Execução (Seguro - Garantia).
6 – Minuta da Declaração de Enquadramento ME / EPP.
7 – Minuta da Carta de Fiança Bancaria para participação na Licitação.
8 – Modelo de Atestado de Visita.
9 – Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

56

Processo nº. 50.600.006053/2009-90

DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93

Ref.: Edital nº.

.............................................................., inscrito no CNPJ nº...............................
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a).......................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº.................................... e do CPF
nº................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

.................................................
(data)

...................................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MINUTA DO CONTRATO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS
UNITÁRIOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, COMO CONTRATANTE, O
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, E, DO
OUTRO,
COMO
CONTRATADA
A
EMPRESA....................................................
PARA SERVIÇOS DE...............................
NA FORMA ABAIXO:
NA FORMA ABAIXO:
PREÂMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL
(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, 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.
04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE,
representado pelo Direto Geral..............., Nacionalidade ................................., estado
civil ......................., profissão ..............................., residente e domiciliado
................................, portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida
pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ..............................................., e do
outro lado, a empresa........................... com sede .................................. inscrita no
CNPJ/MF sob o nº.............................., representada por................................................
conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como
Responsável Técnico.....................................................portador da carteira profissional
nº ..........................., expedida pelo CREA - ........... da..... Região.
(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar o
relacionamento contratual com vistas a execução dos trabalhos definidos e
especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, sendo que sua lavratura foi
regularmente autorizada em despacho datado de ...... do Diretor.............. exarado no
Processo Administrativo nº...........................
(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob a
modalidade de ..............................nos termos e condições do EDITAL nº ....................
cujo resultado foi homologado em data de .............. pela Diretoria Colegiada do DNIT,
conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as
partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações
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posteriores, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes no
DNIT.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução
pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos na proposta do Contrato, os quais ficam
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente
reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos:
(1) RODOVIA – BR
(2) TRECHO –
(3) SUBTRECHO –
(4) SEGMENTO –
(5) EXTENSÃO:
(6) CÓDIGO DO PNV
(7) NATUREZA DOS SERVIÇOS PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou
decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das
especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação
e qualificação do CONTRATADO no certame licitatório, salvo quando e segundo a
forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes da assinatura do contrato e de qualquer alteração ou
termo aditivo, deverão ser anexadas ao processo declarações relativas a consulta online do SICAF (Art.55, inciso XIII da Lei 8.666/93), acerca da situação cadastral do
Contratado, bem como consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, II, da lei nº
10.522/2002.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As consultas a que se refere o parágrafo anterior deverão
ser repetidas antes de cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da
contratação. 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
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do
Art. 78, da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os serviços contratados
sob a forma de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com o Projeto e o
Quadro de Quantidades constante do Edital, atendida as especificações fornecidas
pelo DNIT, devendo a Contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais
necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade
adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários
correspondentes a cada serviço contratado são os constantes da proposta da
CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os
anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes
das partes contratantes.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – DO REAJUSTAMENTO – O DNIT
pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes
da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos
os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as
condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos
contratados e executados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá
apresentar na sede da Superintendência Regional / DNIT, a nota fiscal correspondente
à medição, que será encaminhada à Coordenação Geral competente, após
devidamente atestada pela Superintendência Regional.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para
pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo
DNIT.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso
quanto à data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o
Contratado não tenha dado causa a atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE,
em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, desde a data
da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT até a data do efetivo
pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no subitem
19.1.3 do EDITAL.
PARAGRAFO QUARTO – As parcelas dos preços contratuais, em Reais, poderão ser
reajustados pelos Índices de Reajustamento de Obras Portuárias – Dragagem Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano do mês base da proposta que
deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do ART. 3º §
1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como
juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do
ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº.
10.192/2001. (somente inserir este parágrafo, quando o prazo for inferior a 1 ano)
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1)
DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de
R$...............................(......................................................................................................
...............................) (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no corrente
exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do
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DNIT/200...., Verba...................................................., devidamente empenhada,
conforme a Nota(s) de Empenho nº..................., datada de ..................., no valor de
R$........................ (............................................................), emitida pela Diretoria de
Administração e Finanças/DAF, a qual fica fazendo parte integrante deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as
despesas respectivas serão empenhadas, em relação a parte a ser executada,
indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem
então lavrados pelo DNIT.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo para a
conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de ......
(...........................) dias consecutivos. Estes prazos serão contados a partir da data do
recebimento da Ordem de Serviço, observados, durante a sua execução, os prazos de
etapas conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste
Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em
conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas
posteriores alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas
paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte)
dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes
contratantes, excluídas quaisquer indenizações.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os trabalhos executados serão recebidos pelo DNIT em
conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas
posteriores alterações e “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”,
anteriormente citadas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO – Em garantia da fiel e
efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a
modalidade de..........................................., fornecida pela ........................., em data de
...................., no valor de R$ ..................... (...........................................................),
CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR A PREÇOS INICIAIS
DO CONTRATO, conforme Guia de Recolhimento de número ...................., efetivada
em data de .............., que integra o presente instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA
reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e
reajustamentos, se os houver.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e
segundo os procedimentos previstos na Lei no 8.666 de 21/06/93 e suas alterações
posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO
SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no
DNIT.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO DNIT – Constituem
direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os constantes dos
artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e
no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE
CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNIT,
que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se
obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
PARÁGRAFO ÚNICO A CONTRATADA deverá manter a Regularidade Fiscal
conforme exigido no subitem 13.3 e 19.1.3 deste Edital, inclusive quanto ao
recolhimento do ISS ao município do local da Prestação do Serviço, durante toda
execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES – A empresa vencedora do certame
responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela executado,
e essa se estenderá até a finalização da obra.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer
falhas que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas
como inexecução parcial do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada administrativamente por
falhas ou erros na execução que vierem a acarretar prejuízos ao DNIT, sem exclusão
da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos
da Lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e
neste Edital, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação,
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento
convocatório;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, pelo prazo
de até 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração
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prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de
licitação com a Administração e impedimento de licitar e contratar com a União; e
poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUÇÃO TOTAL
do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de
suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de
10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais
sanções previstas em lei;
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de INEXECUÇÃO PARCIAL da obra ou serviço,
será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do
contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de MORA ou ATRASO na execução, será cobrada
multa 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.
CLÁUSULA UNDÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente Contrato
poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei no 8.666 de 21.06.93 e
suas alterações posteriores “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes no
DNIT.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em
havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação
de qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta
administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade
de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a subrogação contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO – O DNIT fiscalizará a
execução dos trabalhos, diretamente através........................................, e, se assim
entender, também através de supervisão contratada. As atribuições, deveres e
obrigações dessa fiscalização e da supervisão, são especificadas nas "“NORMAS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se
submeter.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO
CONTRATO – O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua
publicação, exclusive.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a Justiça Federal de
xxxxxxxxx - Seção do estado de xxxxxxxxxxx - para dirimir as questões
decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e
Responsável Técnico, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor,
na presença das testemunhas identificadas.
Brasília / DF,
---------------------------------DIRETOR DE
INFRAESTRUTURA
AQUAVIARIA

---------------------------------DIRETOR GERAL

-----------------------------------REPRESENTANTE
LEGAL
CONTRATADA

-----------------------------------REPRESENTANTE
TÉCNICO
CONTRATADA

-----------------------------------TESTEMUNHA

-----------------------------------TESTEMUNHA
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MINUTA DA DECLARAÇÃO DE OPÇÃO

Aos Membros da Comissão de Licitação
Edital N°°.........../........

........................................................., CPF ..........................................., RG.........................,
representante legal da empresa......................................,CNPJ.............................., vem pela
presente manifestar a opção para que as informações exigidas nos itens 13.2- Habilitação
Jurídica, 13.3- Regularidade Fiscal e 13.5- Qualificação Econômica- Financeira...................
(deverão/ ou não deverão) ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial no
SICAF.

___________________________________
LOCAL E DATA
___________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

65

Processo nº. 50.600.006053/2009-90

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO
Ao
Departamento Nacional de Infra-Estrutura Transportes - DNIT
Setor de Autarquias Norte
Quadra 3 - Lote A, Edifício Núcleo dos Transportes
Brasília/DF
Brasil
Carta de fiança - R$.............
Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da
cidade ...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados,
declara-se fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios
estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa ...................... sediada
à rua ......................................... da cidade ....................... do Estado ................... até o
limite de R$ ................ (.......................................) para efeito de garantia para a
execução do Contrato objeto do Edital nº ....../200..
Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24
horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas
pelo DNIT, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de
recurso administrativo ou judicial com respeito ao DNIT.
Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na
hipótese de ser este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada
depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança
Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por este Departamento.
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº ............
ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo,
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além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetárias no país de origem.
Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza
por força de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário
Oficial, em ......... do ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia
................ realizada em ........... .
A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dia após a emissão
do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços pelo DNIT.

................., ...... de .......... de ....

Banco .........................................

Obs.
1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma
devidamente reconhecida.
2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for
Sociedade Anônima ou cópia do contrato Social, se for Limitada.
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MINUTA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO
(SEGURO GARANTIA)
Por este Seguro-Garantia, ....................................................... (nome e endereço do
Contratado) como Principal (daqui por diante chamado “o Contratado”)
e............................................ (nome, título legal e endereço da Seguradora ou
Companhia de Seguros) como Seguradora (daqui por diante chamado “a Seguradora”),
estão segura e firmemente obrigados junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRA- ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, sito no Setor de Autarquias Norte,
Quadra 3, Lote A, em Brasília/DF por um montante de R$ ..........
(......................................) (montante do Seguro-Garantia) como Beneficiário
importância por cujo pagamento a ser feito bem e verdadeiramente nos tipos e
proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato é pagável, o Contratado e a
Seguradora obrigam-se, bem como aos seus herdeiros, executores, administradores,
sucessores e continuadores, em conjunto e separadamente, firmemente pelos termos
presentes.
Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da licitação objeto do Edital nº
............/...., para execução dos serviços de ..................................... de acordo com os
documentos, planos, especificações e alterações a ele, os quais na medida aqui
estabelecida, são deste feito parte integrante e são daqui por diante designados como o
Contrato.
Agora, conseqüentemente, as condições desta Obrigação são tais que, se o
Contratado executar fielmente o dito Contrato, inclusive quaisquer alterações nele
contidas, então esta obrigação perderá completamente o seu efeito, de outro modo ele
permanecerá em pleno vigor e efeito.
Quando quer que o Contratado possa estar, ou seja, declarado pelo Contratante como
estando inadimplente em relação ao Contrato, tendo o Contratante desincumbido-se
das obrigações que ali são consignadas, a Seguradora poderá prontamente remediar a
inadimplência ou prontamente fará o seguinte:
(1)

Completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou

(2)
Obter uma proposta ou propostas de empresas qualificadas para submissão ao
Contratante com vista a completar o Contrato de acordo com os seus termos e
condições e, uma vez tendo o Contratante e a Seguradora determinado qual a empresa
com a proposta adequada e de preço mais baixo, promover um acordo entre tal
empresa e o Contratante, além de, à medida que o trabalho progride, tornar disponíveis
(mesmo que devesse haver uma inadimplência ou uma sucessão de inadimplência sob
o Contrato ou Contratos de complementação arranjados sob este parágrafo) fundos
suficientes para pagar o custo de conclusão menos o Saldo do Preço do Contrato;
porém não excedendo , incluído outros custos e danos pelos quais a Seguradora possa
ser responsável conforme o que consta abaixo, o montante estabelecido no primeiro
parágrafo deste. O termo “Saldo do Preço do Contrato”, conforme usado neste
parágrafo, significará o montante total pagável pelo Contratante ao Contratado sob o
Contrato, menos o montante adequadamente pago pelo Contratante ao Contratado; ou
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(3)
Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de
acordo com os seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante
deste Seguro Garantia.
A Seguradora não será responsável por uma importância maior do que a penalidade
especificada neste Seguro-Garantia.
Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de
esgotado um ano da data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos.
Nenhum direito a ação decorrerá deste Seguro-Garantia em favor de ou para o uso de
qualquer pessoa ou corporação que não o Contratante aqui designado ou os seus
herdeiros, executores, administradores, sucessores e continuadores.
Este Seguro Garantia permanecerá válido para todos os efeitos, até o 60º
(sexagésimo) dia após a emissão do termo de Aceitação Definitivo dos serviços
decorrentes do contrato ora segurado.
Assinatura................................................ Assinatura.................................................

Em nome de.............................................. Em nome de...............................................
Por............................................................ Por.............................................................

Testemunhas:
......................................................................................
.........................................................................................
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ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

Ilmº Sr. Presidente da Comissão de Licitação

O Empresário / Os sócios,_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
da empresa _____________________________________________________,

com

sede à ______________________________________________________________,
na cidade de __________________, Estado de __________________, vem declarar
que:
O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limite fixados no art.
3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra
em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada
lei.

Local e data:
Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:
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MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA
LICITAÇÃO
Ao
Departamento Nacional de Infra-Estrutura Transportes - DNIT
Setor de Autarquias Norte
Quadra 3 Lote A Edifício Núcleo dos Transportes
Brasília
Brasil
Carta de fiança - R$.............
Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da
cidade ..................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, se
declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no
Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da Firma ...................... sediada à rua
......................................... da cidade ....................... do Estado ..................... até o limite
de R$ ................ (..........................................) para efeito de garantia de participação
em licitação objeto do Edital n.º ....../ .....
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24
horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas
pelo DNIT, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de
recurso administrativo ou judicial com respeito ao DNIT.
Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese
de ser esse Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada
depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária
ou por nova carta de fiança, que seja aceita por esse Departamento.
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............
ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetárias no país de origem.
Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza
por força de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário
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Oficial, em ......... do ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia
................ realizada em ........... .
A presente fiança vigorará, pelo menos, até 60 dias além da validade da proposta.
................., ...... de .......... de ....
Banco .........................................
OBS: A carta deverá ser emitida em papel timbrado da emitente, devendo ainda, estar
com a firma devidamente reconhecida.
Por outro lado, deverá ser acompanhada de cópia do estatuto da emitente, se essa for
sociedade anônima, ou de cópia do contrato social, se for limitada.
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MODELO DO ATESTADO DE VISITA
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ATESTADO

,
Atesto que o Sr. Eng.º
portador da carteira do CREA n.º
da
Região, representando a
empresa _______________________________________________, nos termos do
item 10 do Edital n.º
, visitou o trecho rodoviário caracterizado:
LOTE N.º:
RODOVIA: BR- ____/____
TRECHO:
SUBTRECHO:
SEGMENTO:
EXTENSÃO:
JURISDIÇÃO:
Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
recebendo as informações técnicas pertinentes.
,

de

_______________________________________________
Carimbo e assinatura do Engenheiro Residente
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da licitante)

(Identificação completa do representante da licitante)
Como representante devidamente constituído de ________________________ ____________
__________________________________________________________doravante denominado
(Identificação da licitante )
__________________________________________ ___________ para fins no disposto nos
(Licitante)
Itens 13.1.1 e 13.2 do Edital nº ________________ declara, sob as penas da
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

lei, em

a) A proposta apresentada para participar do Edital nº______ foi elaborada de maneira
independente pelo licitante_______________________________________________________
(Identificação da licitante )
E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente
ao Edital nº ______________, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº ______________,
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Edital nº __________por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato no Edital ___________ quanto a participar ou não da referida
licitação.
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº ______________,
não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital nº _______________ antes da adjudicação do
objeto do referido Edital.
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº
___________ não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do DNIT antes da abertura oficial das propostas; e.
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
_______________,em ____ de __________ de _______.

________________________________________________
Representante legal do licitante no âmbito da licitação com identificação completa
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ANEXOS I
QUADROS
QUADROS A SEREM APRESENTADOS NA HABILITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA (QUADRO 01)
ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA (QUADRO 02)
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU EXECUTADOS POR
PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA
LICITAÇÃO (QUADRO 03)
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE COMPATIVEIS
COM O OBJETO DA LICITAÇÃO (QUADRO 04)
DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA (QUADRO 05)
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR
(QUADRO 06)
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA (QUADRO 07)
QUADROS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS
QUADRO RESUMO DOS PREÇOS (QUADRO 08)
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (QUADRO 09)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (QUADRO 10)
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA (QUADRO 11)
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (QUADRO 12)
FORMULÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL (QUADRO 13)
FORMULÁRIO PARA CURRÍCULO DE PESSOAL (QUADRO 14)
FORMULÁRIO PARA EQUIPAMENTOS (QUADRO 15)
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IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA

QUADRO 01
EMPRESA:
TIPO:

........ANÔNIMA

.........LTDA

........INDIVIDUAL

ATOS CONSTITUTIVOS
DATA DA CONSTITUIÇÃO:

REGISTRO
NÚMERO:

ÓRGÃO DE REGISTRO:

ÚLTIMA
ALTERAÇÃO REGISTRO
SOCIAL DATA:
NÚMERO:

ÓRGÃO DE REGISTRO:

NACIONALIDADE
EMPRESA:

DA INSCRIÇÃO
CGC/MF (1)

NO

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
MATRIZ
ENDEREÇO:
FONE:

FAX:

E-MAIL:

GERENTE:
FILIAL (AIS) (2)
ENDEREÇO:
FONE:

FAX:

E-MAIL:

GERENTE:
DATA
POSSE:

ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA (3)
DA DATA
DE DATA
DA ÓRGÃO:
REGISTRO:
PUBLICAÇÃO:

NOME:
CARGO:

NACIONALIDADE:

NOME:
CARGO:

NACIONALIDADE:

EDITAL:
HIDROVIA

DATA:
TRECHO:

SUBTRECHO:

NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
(1) Quando houver mais de uma filial apresentar os dados em folha separada a ser
anexada à documentação
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QUADRO 02

ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

EMPRESA:
PRINCIPAIS SÓCIOS
(1)

PESSOAS JURÍDICAS COM AS QUAIS TEM
VÍNCULO A QUALQUER TÍTULO (2)

EDITAL:
HIDROVIA

DATA:
TRECHO:

SUBTRECHO:

NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
1) Nominata dos sócios com participação acionária igual ou superior a 5% (cinco por
cento)
(2) Citação das pessoas jurídicas às quais a licitante vincula-se a título de:
controladora, subsidiária, filiada ou outros; não considerar participações de pequeno
vulto decorrentes de incentivos fiscais.
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RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE

QUADRO 03
Nº
DE
ORDEM
(1)

DATA:

TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO
PERÍODO DE EXECUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO COMPATÍVEIS
COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

INÍCIO
(Mês/Ano)

NOME DA FIRMA:

FIM
(Mês/Ano)

CONTRATANTE
(Nome e Endereço)

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS
INFORMAÇÕES

(1) Por ordem cronológica das datas de início
(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA,
indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente.
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QUADRO
04

Nº DE
ORDEM

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA
LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO,
LOCALIZAÇÃO E
EXTENSÃO DOS
SERVIÇOS

OBJETO OU
NATUREZA
DOS
SERVIÇOS

CONTRATA
NTE (Nome e
Endereço)

QUANTIDADE/ UNIDADE

PÁGINA
(2)

(1)

EDITAL
HIDROVIA

ATESTA
DO
E

DATA:
TRECHO:

SUBTRECHO:

NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
(1) Por ordem cronológica das datas de início.
(2) Juntar cópias dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA
(vide Edital), indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente, bem como sua paginação na documentação de
proposta, Os serviços.
OBS: Recomendamos destacar, nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.
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QUADRO 05

DEM ONSTR ATIVO D A C AP ACIDADE ECONÔM ICO FINANCEIR A

LG =

LIQUIDEZ GERAL

AC =

ATIVO CIRCULANTE

RLP =

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PC =

PASSIVO CIRCULANTE

ELP =

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG =

AC + RLP
PC + ELP

LG =

SG =

AT
PC + ELP

SG =

DATA:

AC =

R$

RLP =

R$

PC =

R$

ELP =

R$

LC =

AC
PC

LC =

NO ME DA FIR M A:

IDENT IFICAÇÃ O, QUA LIFICAÇÃO E ASSINATURA D O RESPONSÁVEL PE LAS
IN FOR MAÇÕES :
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QUADRO 06

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR

PERÍODO DE
IDENTIFICAÇÃO OBJETO
VALOR
EXECUÇÃO
E
OU
CONTRATANTE PARTICIPAÇÂO
% AINDA A
A SER
LOCALIZAÇÃO NATUREZA
(Nome e
EXECUTAR PREENCHIDO
DATA
FIM
(2)
DOS SERVIÇOS
INÍCIO
DOS
Endereço)
(3)
PELO DNIT
BASE
R$
MÊS/ANO
SERVIÇOS
MÊS/ANO
(1)
MÊS/ANO

(1) Por ordem cronológica das datas de início
(2) Individual (I), Consórcio (C), Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de
participação no faturamento na data da licitação
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QUADRO 07

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

RODOVIA:
TRECHO:
SUBTRECHO:
CFA = 10 (AC + RLP + IT - PC - ELP - IF)

Nº DO EDITAL
DATA BASE DA LICITAÇÃO:
EXTEMSÃO CONTRATUAL

EMPRESA:
LOTE:
PRAZO:

n x CFA

CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL

DFL = ----------------- - Va

AC = ATIVO CIRCULANTE

12

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DFL= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

IT

= IMOBILIZADO TOTAL

n
= PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM
LICITAÇÂO (meses)

IF

= IMOBILIZADO FINANCEIRO

Va = VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS

PC = PASSIVO CIRCULANTE
DFL =

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AC =

IL = ÍNDICE DE LIQUIDEZ

RLP =
IT

=

IF

=

AC + RLP
IL = -------------PC + ELP

PC =

IL =

ELP =

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE

CFA =
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QUADRO 08

RESUMO DE PREÇOS - A PREÇOS INICIAIS (PI)
DATA BASE:

DISCRIMINAÇÃO
(subtotal dos itens do Quadro de
Quantidades)

R$

I- ITENS DA PROPOSTA

TOTAL DA PROPOSTA
EDITAL
HIDROVIA

DATA:
TRECHO:

SUBTRECHO:

NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
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QUADRO 09

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUANTIDADE

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

ESPECIF.
DNIT

DMT

UNID.

EDITAL:
DATA:
HIDROVIA
TRECHO:
SUBTRECHO:
NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

84

PREÇO
UNITÁRIO R$
(em
algarismos e
por extenso)

TOTAL
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QUADRO 10

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço:
Código:
EQUIPAMENTO

QUANT

UTILIZAÇÃO
PROD
.

MÃO-DE-OBRA
SUPLEMENTAR

K OU R

IMPROD

Unidade:
CUSTO OPERAC.
PROD.

IMPROD

(A) TOTAL
QUANT SALÁRIO
.
BASE

CUSTO
HORÁRIO

(B) TOTAL
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO
[ (A) + (B) ] / (C) = (D)
MATERIAIS
UNIDADE CUSTO CONSUMO

TRANSPORTE

DMT
(T)

DMT
(P)

DMT
(TOT
AL)

(E) TOTAL
CUSTO
CONSUMO

CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

(F) TOTAL
CUSTO
UNITÁRIO
TOTAL: (D) + (E) + (F)
BONIFICAÇÃO:
PREÇO
UNITÁRIO
TOTAL:
EDITAL

DATA:

HIDROVIA

TRECHO:

SUBTRECHO:
NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
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CUSTO
HORÁRIO
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ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA

QUADRO 11

CÓDIGO

CATEGORIA PROFISSIONAL

PADRÃO SALARIAL

SALÁRIO / HORA
R$

OBSERVAÇÕES:
EDITAL
HIDROVIA

DATA:
NOME DA EMPRESA:

SALÁRIO BASE: R$

TRECHO:

ENCARGOS SOCIAIS: .............................. %

SUBTRECHO:

DATA DE REFERÊNCIA:
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Data Licitação/Proposta.:
QUADRO 12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO INICIAL:

PERÍODO

1º.

2º.

3º.

4º.

5º.

6º.

7º.

MÊ
S

MÊ
S

MÊ
S

MÊ
S

MÊ
S

MÊ
S

MÊ
S

DIAS ACUMULADOS

I
S
I
C
O
(*)
PARCIAL
ACUMULA
EDITAL:
HIDROVIA

DATA:
TRECHO:

SUBTRECHO:

NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
(*) Itens preenchidos pela licitante constantes do QUADRO 07
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...

...

...

...

...

enésimo
mês

...

F

FINANCE

...

EXTENSÃO (Km):

...

...

...

...

...

...
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Quadro 13 – Formulário para qualificação de pessoal
As Licitantes deverão apresentar os nomes do pessoal devidamente qualificado para
atender aos requisitos especificados para cada uma das funções relacionadas no item
13.4. letra “c.6.1”deste edital. As informações referentes à sua experiência deverão
ser apresentadas no Formulário abaixo, para cada um dos profissionais.
1.

Título da função
Nome

2.

Título da função
Nome

3.

Título da função
Nome

4.

Título da função
Nome

5.

Título da função
Nome

6.

Título da função
Nome

etc.

Título da função
Nome
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Quadro 14 – Formulário para currículo de pessoal
A Licitante deverá apresentar todas as informações solicitadas abaixo. Os campos
marcados com asterisco (*) serão utilizados para avaliação.
Função*
Dados
Pessoais

Nome *

Data de nascimento

Qualificações profissionais
Emprego
atual

Nome do Empregador
Endereço do Empregador
Telefone

Contato (gerente / encarregado do
pessoal)

Fax

E-mail

Título da função

Anos de trabalho
Empregador atual

com

o

Resumir a experiência profissional em ordem cronológica inversa. Indicar experiência
técnica profissional em execução de obras compatíveis com o objeto da licitação.
De*

Até

Tempo
em
meses

Empresa, Projeto, Função e Experiência Técnica e
Gerencial Relevante*
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Quadro 15 – Formulário para equipamentos
A Licitante deverá apresentar informações adequadas, de forma a demonstrar
claramente que dispõe de capacidade para atender aos requisitos referentes aos
equipamentos indispensáveis listados no item 13.4. letra “d.1”, deste edital. Deve
ser preenchido o quadro apresentado separado para cada equipamento listado
proposto pela Licitante. Tanto quanto possível, a Licitante deverá incluir todas as
informações solicitadas abaixo. Os campos marcados com asterisco (*) serão usados
para avaliação.
Tipo de Equipamento*
Dados sobre o Fabricante
equipamento

Modelo e potência

Capacidade*
Situação Atual

Ano de fabricação*

Localização Atual
Detalhes de compromissos atuais

Fonte

Indicar fonte do equipamento
 Próprio  Alugado Arrendado  Especialmente
fabricado

Preencher um quadro para cada equipamento com as informações abaixo somente
quando o equipamento não for de propriedade da Licitante.
Proprietário Nome do proprietário
Endereço do proprietário

Acordos

Telefone

Nome e função de pessoa de
contato

Fax

Telex

Apresentar contratos e/ou documentos, referentes a propriedades,
acordos de aluguel / arrendamento / fabricação específicos para o
projeto, devidamente registrados em cartório.
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERROCAMENTO (ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS
DE 3ª CATEGORIA PELO MÉTODO SUBAQUÁTICO A FOGO).
LOCAL:
RIO TOCANTINS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ILHA DA BOGÉA (Km
350) E A LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA DO TAURÍ (Km 393), NUMA
EXTENSÃO DE 43 km, NO ESTADO DO PARÁ.
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1.

GENERALIDADES
O Rio Tocantins, no trecho compreendido entre a barragem da UHE de Tucuruí e a
cidade de Itupiranga, PA, sempre apresentou, apesar de seu grande porte, inúmeros
obstáculos à navegação, constituídos por afloramentos rochosos existentes em
grande parte no seu leito natural.
As dificuldades à navegação nesse trecho são antigas, onde no passado, foi
construída uma estrada de ferro para contorná-lo parcialmente. No entanto a estrada
de ferro foi desativada e, atualmente, seu leito é utilizado como rodovia.
A construção da barragem de Tucuruí, cujo enchimento do reservatório se deu em
1984, melhorou consubstancialmente as condições de navegabilidade da hidrovia no
trecho compreendido entre Tucuruí e Marabá, afogando grande parte dos obstáculos
naturais existentes nesse trecho.
Em algumas situações decorrentes da operação do reservatório da usina ou da
ocorrência de cheias ou estiagens extremas na bacia do rio Tocantins, registra-se a
ocorrência dos afloramentos rochosos que se constituem em obstáculos naturais à
navegação ou a ocorrência de correntes adversas, que impedem a passagem ou
tornam as passagens muito arriscadas para as grandes embarcações de transporte
fluvial da hidrovia.
O trecho do rio Tocantins mais crítico à navegação é conhecido como a região dos
pedrais, que se situa aproximadamente na extremidade de montante do reservatório
da usina e o povoado de Santa Terezinha do Taurí, localizado na sua margem
esquerda

2.

2.1.

GLOSSÁRIO
FUNDAMENTO LEGAL

São as definições estabelecidas na Lei nº 8.666 de 1993, e demais disposições
legais.
2.2.

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

É o conjunto de informações e prescrições estabelecidas pelo DNIT, com o objetivo
de definir e caracterizar as diretrizes e metodologia relativa a um determinado
projeto ou serviço a ser executado.
2.3.
MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA
Compreende os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com
diâmetro máximo e inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade
apresentado. (DNER – ES 280/97)
2.4.
MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA
Compreende os de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada,
cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização do
maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração
eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado,
incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m³ e os
matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 1,00m. (DNER – ES 280/97)
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2.5.
MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA
Compreendem os materiais de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha
não alterada e bloco de rocha, com diâmetro superior a 1,0 m, ou volume superior a 2
m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento se processem com o
emprego de contínuo de explosivo. (DNER – ES 280/97)
2.6.
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
Denomina-se projeto básico de engenharia o conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.
2.7.

DETALHAMENTO DO PROJETO BÁSICO

Para fins do presente “Termo de Referência”, denominamos detalhamento do projeto
básico, como conjunto de atividades necessárias e suficientes à execução do
complexo das obras de derrocamento (escavação e remoção de materiais de 3ª
categoria pelo método subaquático a fogo), de acordo com as normas pertinentes do
DNIT e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. O conjunto dos
elementos técnicos obtidos deverá definir um elenco de soluções que permitam
executar plenamente a obra em questão.

2.8.

“AS BUILT”

“As BUILT” ou Projeto “Como Construído” é o conjunto de informações elaboradas na
fase de supervisão e fiscalização das obras com o objetivo de registrar as condições
físicas e econômicas da execução da obra, fornecendo elementos considerados
relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra, como: reformas, ampliação
e/ou restauração.
Ao término da produção e após a entrega da obra, o Projeto “As BUILT” deve
representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações verificadas
durante a execução.
As alterações dos projetos que implicam em novos dimensionamentos serão tratadas,
exclusivamente, pelos respectivos projetistas, devendo o Projeto “As BUILT” ser
elaborado a partir destes projetos alterados. O custo dessas alterações não incide
sobre o Projeto “As BUILT”, devendo integrar o custo das atividades do detalhamento
do projeto básico.
O projeto “As BUILT” é executado a partir das atividades da elaboração do
detalhamento do projeto básico. (inclusive os projetos alterados), incluindo-se os
ajustes necessários quando da execução do projeto.
2.9.

DERROCAMENTO

Obra ou serviço de engenharia que visam à remoção de rochas com objetivos de
desobstrução de rios e canais.
2.10.

DERROCAMENTO A FOGO
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Consiste na remoção de rochas, através da programação de perfuração de furos em
profundidades e espaçamentos adequados, onde são introduzidos explosivos que são
detonados, que podem ser feitos pelo método subaquático ou a céu aberto.

3.

OBJETIVO
O presente Termo de Referência tem como objetivo a definição de todas as diretrizes
e critérios técnicos para a execução das obras de derrocamento do rio Tocantins, no
trecho compreendido entre a ilha do Bogéa (Km 350) e a localidade de Santa
Terezinha do Taurí (Km 393), incluindo o detalhamento de projeto básico e “as built”,
numa extensão de 43 km, no Estado do Pará
A execução das obras de derrocamento garantirá um tráfego contínuo de
embarcações e comboios durante todo o ano, tendo por base a ocorrência de
variações de níveis de água.
A segurança das embarcações será garantida pelo balizamento do canal de
navegação nos trechos a serem melhorados e nos locais em que ocorrem perigos
isolados.

4.

LOCALIZAÇÃO
As obras de derrocamento a serem executadas abrangem o trecho do rio Tocantins
compreendido entre a Ilha do Bogéa (Km 350) e a localidade de Santa Terezinha do
Taurí (Km 393), em uma extensão de cerca de 43 Km.
A figura abaixo mostra o trecho do rio Tocantins onde as obras de derrocamento
serão executadas

Oceano
AP

RR

Atlântico

LOCAL DO
LEVANTAMENTO
Marabá

AM

Ilha da
Bagagem

Canal
alternativo

MA
Pedral do

PARÁ

Lourenço
Ilha da
Rainha

TO
MT

ITUPIRANGA

Lote: Único
Município: Itupiranga
Estado: Pará
Local: Rio Tocantins.
Corpo hídrico: Rio Tocantins
Extensão: 43 km
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5.

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL
O rio Tocantins é formado pelos rios Paraná e Maranhão que se encontram um pouco
a montante da cidade de Peixe, neste ponto a cota topográfica é da ordem de 245 m.
da confluência de seus formadores à sua foz, junto à cidade de Abaetetuba, o rio
Tocantins tem uma extensão da ordem de 1.700 km e uma declividade média de 14,4
cm/Km.
O regime hidrológico do rio Tocantins é bem definido, ou seja, apresenta período de
estiagem entre os meses de agosto e novembro, sendo que no mês de setembro
ocorre o pico da estiagem, e águas altas entre janeiro e abril, com níveis de água
máximos verificados no mês de março.
No estirão do rio Tocantins compreendido entre a barragem da UHE de Tucuruí e a
cidade de Marabá, o qual apresenta uma extensão da ordem de 195 km,
encontramos, em função das condições de navegabilidade e de suas características
geomorfológicas, três trechos com características distintas e marcadas,
principalmente, pela flutuabilidade do remanso do lago da UHE de Tucuruí e pela
formação do leito do rio Tocantins que se alterna, ora rochoso, ora arenoso

A figura abaixo situa cada trecho do rio Tocantins

As obras de derrocamento serão executadas no segundo trecho – Trecho II –
compreendido entre a ilha da Bogéa (Km 350) e a localidade de Santa Terezinha do
Taurí (Km 393), numa extensão de cerca de 43 Km, onde rio apresenta leito de
formação rochosa com inúmeros afloramentos e profundidades e larguras reduzidas,
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as quais ocasionam restrições à navegação para determinados níveis d’água.
A figura abaixo situa o trecho II.

6.
6.1.

CRITÉRIOS DE PROJETO
COMBOIO TÍPICO DE PROJETO

O comboio típico de projeto adotado para a definição das características do canal de
navegação apresenta as seguintes características

Comprimento
Boca
CHATA
Calado
Capacidade de Carga
Comprimento
EMPURRADOR Boca
Calado
Formação
Comprimento
Boca
COMBOIO
Calado
Capacidade de Carga
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60,98 m
10,67 m
2,10 m
1.000 t.
28,00 m
8,00 m
2,00 m
R - 3X2
150,00 m
32,00 m
2,10 m
6.000 t.
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28.00

61.00

32.00

10.67 10.67 10.67

A figura abaixo mostra o comboio típico de projeto adotado

61.00
150.00

6.2.

SEÇÃO TÍPICA DE PROJETO

A seção típica de projeto a ser utilizadas nos desmontes apresenta as características
representadas na figura abaixo:
SEÇÃO DO CANAL

NR

3 2 .0 0

H > 4.00

CF

P > 3.00

2.10

NA

7 0 .0 0

N R = N ív e l d e R e fe rê n c iia ;
N A = N ív e l d a L â m in a d 'á g u a ;
C F = C o ta d o F u n d o d o C a n a l;
P = P ro fu n d id a d e ; e
H = A ltu ra d o C a n a l.

6.3.
LARGURA DO CANAL
A largura do canal nos trechos em que a seção típica de projeto intercepta a seção
natural do leito do rio deverá ser constante e igual a 70 (setenta) metros.
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6.4.
ALTURA DE ESCAVAÇÃO
Nos trechos em que a seção típica de projeto intercepta a seção natural do leito do
rio, deverá ser obtida uma altura livre entre o nível de redução de cada trecho a ser
derrocado e cota de fundo do canal constante e igual a 4 (quatro) metros.
6.5.
TALUDES DE ESCAVAÇÃO
Nos trechos em que a seção típica de projeto intercepta a seção natural do leito do
rio, os desmontes de rocha deverão ser executados com taludes com inclinação de
1:0 (V: H).
6.6.
TRAÇADO GEOMÉTRICO DO CANAL
O traçado geométrico do canal de navegação foi definido tendo por base os padrões
normativos vigentes, os levantamentos de campo realizados e as características do
comboio de projeto.
O traçado do canal encontra-se detalhado em 29 (vinte e nove) pranchas, articuladas
de DES – DNIT/UFPA - 01/29 - 158/09 - 544 a DES – DNIT/UFPA - 29/29 - 186/09 –
572, apresentadas em formato A1 na escala de 1:2000, Datum Horizontal SAD-69 e
Datum Vertical IBGE – Imbituba, SC.
O trecho de cerca de 43 (quarenta e três) Km do canal de navegação encontra-se
dividido em 59 (cinqüenta e nove) trechos. Cada trecho foi subdividido em estacas
e seções transversais espaçadas de 20 m em 20 m.
A tabela a seguir relaciona a distribuição dos trechos em cada prancha:
PRANCHA

NÚMERO DO TRECHO

DES - DNIT/UFPA - 01/29 - 158/09 - 544

TRECHO 01
TRECHO 01
TRECHO 02
TRECHO 02
TRECHO 02
TRECHO 03
TRECHO 03
TRECHO 04
TRECHO 04
TRECHO 05
TRECHO 05
TRECHO 06
TRECHO 07

DES - DNIT/UFPA - 02/29 - 159/09 - 545
DES - DNIT/UFPA - 03/29 - 160/09 - 546
DES - DNIT/UFPA - 04/29 - 161/09 - 547
DES - DNIT/UFPA - 05/29 - 162/09 - 548
DES - DNIT/UFPA - 06/29 - 163/09 - 549
DES - DNIT/UFPA - 07/29 - 164/09 - 550
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DES - DNIT/UFPA - 08/29 - 165/09 - 551
DES - DNIT/UFPA - 09/29 - 166/09 - 552
DES - DNIT/UFPA - 10/29 - 167/09 - 553
DES - DNIT/UFPA - 11/29 - 168/09 - 554
DES - DNIT/UFPA - 12/29 - 169/09 - 555
DES - DNIT/UFPA - 13/29 - 170/09 - 556

DES - DNIT/UFPA - 14/29 - 171/09 - 557

DES - DNIT/UFPA - 15/29 - 172/09 - 558

DES - DNIT/UFPA - 16/29 - 173/09 - 559

DES - DNIT/UFPA - 17/29 - 174/09 - 560

DES - DNIT/UFPA - 18/29 - 175/09 - 561

DES - DNIT/UFPA - 19/29 - 176/09 - 562

DES - DNIT/UFPA - 20/29 - 177/09 - 563

DES - DNIT/UFPA - 21/29 - 178/09 - 564

DES - DNIT/UFPA - 22/29 - 179/09 - 565
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TRECHO 07
TRECHO 08
TRECHO 08
TRECHO 09
TRECHO 09
TRECHO 10
TRECHO 11
TRECHO 12
TRECHO 12
TRECHO 13
TRECHO 13
TRECHO 14
TRECHO 14
TRECHO 15
TRECHO 16
TRECHO 17
TRECHO 17
TRECHO 18
TRECHO 19
TRECHO 19
TRECHO 20
TRECHO 21
TRECHO 21
TRECHO 22
TRECHO 23
TRECHO 23
TRECHO 24
TRECHO 25
TRECHO 25
TRECHO 26
TRECHO 27
TRECHO 28
TRECHO 29
TRECHO 29
TRECHO 30
TRECHO 31
TRECHO 31
TRECHO 32
TRECHO 33
TRECHO 34
TRECHO 34
TRECHO 35
TRECHO 36
TRECHO 37
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DES - DNIT/UFPA - 23/29 - 180/09 - 566

DES - DNIT/UFPA - 24/29 - 181/09 - 567

DES - DNIT/UFPA - 25/29 - 182/09 - 568

DES - DNIT/UFPA - 26/29 - 183/09 - 569

DES - DNIT/UFPA - 27/29 - 184/09 - 570
DES - DNIT/UFPA - 28/29 - 185/09 - 571
DES - DNIT/UFPA - 29/29 - 186/09 - 572

TRECHO 37
TRECHO 38
TRECHO 39
TRECHO 40
TRECHO 40
TRECHO 41
TRECHO 42
TRECHO 43
TRECHO 44
TRECHO 44
TRECHO 45
TRECHO 46
TRECHO 47
TRECHO 48
TRECHO 49
TRECHO 50
TRECHO 51
TRECHO 52
TRECHO 52
TRECHO 53
TRECHO 54
TRECHO 55
TRECHO 55
TRECHO 56
TRECHO 57
TRECHO 57
TRECHO 58
TRECHO 59

A tabela a seguir mostra o número de seções por trecho e a numeração inicial e final
das seções por trecho.
NÚMERO DO
TRECHO
TRECHO 01
TRECHO 02
TRECHO 03
TRECHO 04
TRECHO 05
TRECHO 06

SEÇÕES DO
TRECHO
69
68
69
69
56
49

SEÇÃO INICIAL DO SEÇÃO FINAL DO
TRECHO
TRECHO
00 + 00
13 + 60
00 + 00
13 + 40
00 + 00
13 + 60
00 + 00
13 + 60
00 + 00
11 + 00
00 + 00
09 + 60
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TRECHO 07
TRECHO 08
TRECHO 09
TRECHO 10
TRECHO 11
TRECHO 12
TRECHO 13
TRECHO 14
TRECHO 15
TRECHO 16
TRECHO 17
TRECHO 18
TRECHO 19
TRECHO 20
TRECHO 21
TRECHO 22
TRECHO 23
TRECHO 24
TRECHO 25
TRECHO 26
TRECHO 27
TRECHO 28
TRECHO 29
TRECHO 30
TRECHO 31
TRECHO 32
TRECHO 33
TRECHO 34
TRECHO 35
TRECHO 36
TRECHO 37
TRECHO 38
TRECHO 39
TRECHO 40

48
48
49
49
38
43
44
44
44
5
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
18
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 +00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
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09 + 40
09 + 40
09 + 60
09 + 60
07 + 60
08 + 40
08 + 60
08 + 60
08 + 60
00 + 80
05 + 40
05 + 40
05 + 40
05 + 40
05 + 40
05 + 40
05 + 40
05 + 40
05 + 40
05 + 40
03 + 40
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
04 + 60
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TRECHO 41
TRECHO 42
TRECHO 43
TRECHO 44
TRECHO 45
TRECHO 46
TRECHO 47
TRECHO 48
TRECHO 49
TRECHO 50
TRECHO 51
TRECHO 52
TRECHO 53
TRECHO 54
TRECHO 55
TRECHO 56
TRECHO 57
TRECHO 58
TRECHO 59

13
12
15
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
33
29
29
29

00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00
00 + 00

02 + 40
02 + 20
02 + 80
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
04 + 40
06 + 40
05 + 60
05 + 60
05 + 60

A tabela a seguir mostra o número de estacas por trecho e a numeração inicial e final
de cada estaca por trecho.

NÚMERO DO
TRECHO
TRECHO 01
TRECHO 02
TRECHO 03
TRECHO 04
TRECHO 05
TRECHO 06
TRECHO 07
TRECHO 08
TRECHO 09
TRECHO 10
TRECHO 11
TRECHO 12
TRECHO 13
TRECHO 14
TRECHO 15

SEÇÕES DO
TRECHO
69
68
69
69
56
49
48
48
49
49
38
43
44
44
44

SEÇÃO INICIAL DO SEÇÃO FINAL DO
TRECHO
TRECHO
1
69
70
137
138
206
207
275
276
331
332
380
381
428
429
476
477
525
526
574
575
613
614
656
657
700
701
744
745
788
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TRECHO 16
TRECHO 17
TRECHO 18
TRECHO 19
TRECHO 20
TRECHO 21
TRECHO 22
TRECHO 23
TRECHO 24
TRECHO 25
TRECHO 26
TRECHO 27
TRECHO 28
TRECHO 29
TRECHO 30
TRECHO 31
TRECHO 32
TRECHO 33
TRECHO 34
TRECHO 35
TRECHO 36
TRECHO 37
TRECHO 38
TRECHO 39
TRECHO 40
TRECHO 41
TRECHO 42
TRECHO 43
TRECHO 44
TRECHO 45
TRECHO 46
TRECHO 47
TRECHO 48
TRECHO 49
TRECHO 50
TRECHO 51
TRECHO 52
TRECHO 53
TRECHO 54
TRECHO 55
TRECHO 56
TRECHO 57
TRECHO 58
TRECHO 59

5
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
18
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
13
12
15
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
33
29
29
29

789
794
822
850
878
906
934
962
990
1018
1046
1074
1092
1116
1140
1164
1188
1212
1236
1260
1284
1308
1332
1356
1380
1404
1417
1429
1444
1467
1490
1513
1536
1559
1582
1605
1628
1651
1674
1697
1720
1753
1782
1811
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793
821
849
877
905
933
961
989
1017
1045
1073
1091
1115
1139
1163
1187
1211
1235
1259
1283
1307
1331
1355
1379
1403
1416
1428
1443
1466
1489
1512
1535
1558
1581
1604
1627
1650
1673
1696
1719
1752
1781
1810
1839
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6.7.

REFERÊNCIAS DE NÍVEL

As cotas de fundo do canal de navegação estão referenciadas ao datum vertical do
Sistema Geodésico Brasileiro, definido pelo nível médio do mar no porto de Imbituba,
SC.
As coordenadas dos marcos das estações de referência estão referenciadas ao
Datum Horizontal SAD 69 - South American Datum.
Para a definição das cotas utilizadas como referência no Projeto Básico, foram
utilizadas como referência para a amarração altimétrica as seguintes estações:
Ponto
GPS1
GPS2

Localidade
Pedral do Lourenço

Coordenada Este
(m)
684773,189

Coordenada Norte
(m)
9447493,116

684542,490

9447784,205

76,073

Cota (m) RN
75,378

Itupiranga

Itupiranga

685822,525

9432938,685

84,126

RN Posto 1

Faz. Vista Alegre

684897,164

9445636,977

89,937

RN Posto 2

Vila Praia Alta

684002,322

9451074,584

78,090

RN Posto 2A

Vila Praia Alta

683334,599

9450402,098

75,642

RN Posto 3

Ilha Samaúma

681477,577

9456821,225

74,791

RN Posto 4

Alto Bonito

676580,618

9458671,738

75,752

RN Posto 5

Alto do Açai

677027,300

9462612,500

69,438

RN Posto 6

Ilha das Cobras

675229,750

9467974,830

75,474

RN Posto 7

Ilha dos Bodes

673097,534

9469247,027

71,804

RN Posto 8

Vila Saúde

672923,249

9474111,321

72,465

RCA1

Canal alternativo

683748,857

9455413,119

79,422

RCA2

Canal alternativo

685957,511

9448574,032

76,369

RCA3

Canal alternativo

681489,783

9457556,214

77,013

Além das estações citadas acima a Estação Planialtimétrica 93860 do IBGE,
localizada na cidade de Itupiranga, PA, poderá servir de base para o rastreamento de
toda e qualquer referência planialtimétrica da obra.
A Contratada, quando da execução da obra, deverá, obrigatoriamente, materializar
um marco de referência central de acordo com a Norma de Padronização de Marcos
Geodésicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
O nivelamento do marco central deverá partir da Estação Planimétrica 93860 do
IBGE, localizada na cidade de Itupiranga, PA. Após a materialização do marco central
os RN’s das estações acima deverão ser integrados a malha de nivelamento.

6.7.1. ESTAÇÃO DE RÉGUAS LINIMÉTRICAS - NÍVEIS D’ÁGUA DO RIO
TOCANTINS.
As estações linimétricas deverão ser instaladas próximas e representativas a cada
trecho do pedral a ser derrocado, obedecendo, inclusive, no que couber, a legislação
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vigente. A estação linimétrica é a implantação de uma Referência de Nível – RN
(marco de concreto ou similar), em local a salvo de enchentes, devidamente
“amarrada” à rede de nivelamento, geral existente, ou a instalar, bem como, uma
“testemunha” próximo às réguas linimétrica. Cada régua deverá ter seus marcos de
referência (no mínimo dois), implantados por meio de nivelamento e contranivelamento entre si e aos demais postos da região e todos os serviços e materiais,
necessários a instalações dos postos linimétricos, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANA (Agencia Nacional de Águas). As leituras de todas as réguas
limnimétricas existentes ao longo do trecho em estudo, deverão ser feitas, no
mínimo, diariamente as 07:00 e 17:00 horas, durante o período de desenvolvimento
dos trabalhos.

6.7.1.1. – Período improdutivo – cheias - equipamentos e pessoal a disposição.
Os registros de leituras diárias das réguas deverão constar em planilha eletrônica a
ser enviada via e-mail diariamente à fiscalização para fins de elaboração de gráficos
e controles diários dos níveis d’água do rio Tocantins. Referidos níveis d’águas,
servirão, dentre outros, para serem utilizados nos cálculos de cotas do nível médio do
rio Tocantins, objetivando a eventuais pagamentos de equipamentos e pessoal a
disposição – período improdutivo – cheias, cotas acima de 08 (oito) metros do nível
médio do rio Tocantins, nos termos dos critérios de medição e pagamento deste
edital, a ser aprovado pela fiscalização.

6.8.

NÍVEIS DE REDUÇÃO - LINHA D’ÁGUA DE PROJETO

Os Níveis D’água de Redução utilizados no Projeto Básico foram obtidos através de
análises e processamento de medições de vazões líquidas afluentes e de séries
históricas de cotas médias diárias de diversas estações, como: Tucuruí, Jatobal,
Ipixuna, Itupiranga e Marabá e, também, dos estudos de remanso da ELN.
As cotas dos níveis d’água de redução, referenciadas ao Datum Vertical do porto de
Imbituba, SC, utilizadas para a determinação da lâmina d’água de projeto para as
diversas estações foram:

Réguas
Régua de Itupiranga
Régua 01
Régua 02A
Régua 02
Régua 03
Régua 04
Régua 05
Régua 06
Régua 08

Níveis d’água de
redução (m)
70,18
67,76
66,49
66,28
64,90
63,88
63,39
62,77
62,25

A tabela a seguir mostra as cotas dos níveis d’água de redução, para cada trecho do
canal de navegação, referenciadas ao datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro
de Imbituba, SC.
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Número do trecho

Cota Nível de
Redução (m)

TRECHO 01
TRECHO 02
TRECHO 03
TRECHO 04
TRECHO 05
TRECHO 06
TRECHO 07
TRECHO 08
TRECHO 09
TRECHO 10
TRECHO 11
TRECHO 12
TRECHO 13
TRECHO 14
TRECHO 15
TRECHO 16
TRECHO 17
TRECHO 18
TRECHO 19
TRECHO 20

62,47
62,58
62,83
62,78
62,87
62,95
63,19
63,20
63,33
63,33
63,39
63,48
63,69
63,82
63,89
63,88
64,12
64,18
64,20
64,30
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TRECHO 21
TRECHO 22
TRECHO 23
TRECHO 24
TRECHO 25
TRECHO 26
TRECHO 27
TRECHO 28
TRECHO 29
TRECHO 30
TRECHO 31
TRECHO 32
TRECHO 33
TRECHO 34
TRECHO 35
TRECHO 36
TRECHO 37
TRECHO 38
TRECHO 39
TRECHO 40
TRECHO 41
TRECHO 42
TRECHO 43
TRECHO 44
TRECHO 45
TRECHO 46
TRECHO 47
TRECHO 48
TRECHO 49
TRECHO 50
TRECHO 51
TRECHO 52
TRECHO 53
TRECHO 54
TRECHO 55
TRECHO 56
TRECHO 57
TRECHO 58
TRECHO 59
6.9.

64,39
64,49
64,59
64,69
64,79
64,89
64,99
65,08
65,18
65,27
65,36
65,46
65,48
65,66
65,76
65,89
65,98
66,08
66,08
66,28
66,29
66,50
66,58
66,87
66,66
66,76
66,98
67,18
67,33
67,28
67,28
67,36
67,46
67,56
67,66
67,78
67,88
67,98
68,08

VOLUMES DE DERROCAMENTO

A definição e a cubagem dos volumes de rocha a serem removidos foram obtidas
tendo por base uma seção transversal típica de projeto adotada ao longo do eixo do
canal.
As áreas de intersecção da seção típica de projeto com a seção natural do canal de
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navegação do rio Tocantins, foram obtidas mediante o processo de varredura da
seção de projeto pela diretriz do eixo do canal.
Para o processamento dos dados topobatimétricos obtidos em campo e cálculo dos
volumes, foi utilizado o módulo Cross Sections do software Hypack, versão 2009,
utilizando-se o método “Standard Hypack”.
A seção de projeto dificilmente terá sua conformação plena, pois, na grande maioria
dos casos não ocorrerá uma escavação plena do maciço rochoso para tal. Ocorrerão,
na grande maioria dos casos, pequenos desbastes do maciço em áreas em que a
seção típica de projeto intercepta pequenas partes do maciço rochoso natural.
Os níveis de redução adotados para cada trecho a ser derrocado foram obtidos para
uma vazão afluente de 5.000 m³/s e cota do reservatório da UHE de Tucuruí igual a
62 m.
Os desmontes de rocha deverão ser executados para uma altura mínima de 04
(quatro) metros em relação aos níveis de redução adotados para o trecho a ser
derrocado.
Ao longo do trecho em estudo foram traçadas seções transversais eqüidistantes de
20 m em 20 m e obtidas as seções de corte em cada uma destas.
As cotas do fundo do canal a serem adotadas para cada trecho a ser derrocado,
referenciadas ao datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro de Imbituba, SC,
são as indicadas na tabela abaixo:

Número do trecho

Cota de Fundo do Canal (m)

TRECHO 01
TRECHO 02
TRECHO 03
TRECHO 04
TRECHO 05
TRECHO 06
TRECHO 07
TRECHO 08
TRECHO 09
TRECHO 10

58,47
58,58
58,83
58,78
58,87
58,95
59,19
59,20
59,33
59,33
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TRECHO 11
TRECHO 12
TRECHO 13
TRECHO 14
TRECHO 15
TRECHO 16
TRECHO 17
TRECHO 18
TRECHO 19
TRECHO 20
TRECHO 21
TRECHO 22
TRECHO 23
TRECHO 24
TRECHO 25
TRECHO 26
TRECHO 27
TRECHO 28
TRECHO 29
TRECHO 30
TRECHO 31
TRECHO 32
TRECHO 33
TRECHO 34
TRECHO 35
TRECHO 36
TRECHO 37
TRECHO 38
TRECHO 39
TRECHO 40
TRECHO 41
TRECHO 42
TRECHO 43
TRECHO 44
TRECHO 45
TRECHO 46
TRECHO 47

59,39
59,48
59,69
59,82
59,89
59,88
60,12
60,18
60,20
60,30
60,39
60,49
60,59
60,69
60,79
60,89
60,99
61,08
61,18
61,27
61,36
61,46
61,48
61,66
61,76
61,89
61,98
62,08
62,08
62,28
62,29
62,50
62,58
62,87
62,66
62,76
62,98
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TRECHO 48
TRECHO 49
TRECHO 50
TRECHO 51
TRECHO 52
TRECHO 53
TRECHO 54
TRECHO 55
TRECHO 56
TRECHO 57
TRECHO 58
TRECHO 59

63,18
63,33
63,28
63,28
63,36
63,46
63,56
63,66
63,78
63,88
63,98
64,08

Os volumes de derrocamento a serem removidos em cada trecho, considerando uma
altura mínima de 04 (quatro) metros em relação aos níveis de redução adotados
para trecho a ser derrocado, são as indicados na tabela abaixo:

Número do trecho

Volume de
Derrocamento (m³)

TRECHO 01
TRECHO 02
TRECHO 03
TRECHO 04
TRECHO 05
TRECHO 06
TRECHO 07
TRECHO 08
TRECHO 09
TRECHO 10
TRECHO 11
TRECHO 12
TRECHO 13
TRECHO 14
TRECHO 15
TRECHO 16
TRECHO 17
TRECHO 18
TRECHO 19
TRECHO 20

996,79
13.942,62
175.744,46
29.690,62
20.765,67
14.442,68
58.243,83
2.121,39
48.940,29
14.703,03
2.347,68
2.369,77
616,27
2.469,14
3.979,31
119,41
12.033,74
67.784,47
12.232,63
5.137,53
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Volume de
Derrocamento
entre
trechos(m³)
0,00
585,42
286,74
314,35
118,68
162,23
0,00
0,00
0,00
47,34
0,00
0,00
0,00
37,25
26,29
0,00
80,96
524,43
176,00
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TRECHO 21
TRECHO 22
TRECHO 23
TRECHO 24
TRECHO 25
TRECHO 26
TRECHO 27
TRECHO 28
TRECHO 29
TRECHO 30
TRECHO 31
TRECHO 32
TRECHO 33
TRECHO 34
TRECHO 35
TRECHO 36
TRECHO 37
TRECHO 38
TRECHO 39
TRECHO 40
TRECHO 41
TRECHO 42
TRECHO 43
TRECHO 44
TRECHO 45
TRECHO 46
TRECHO 47
TRECHO 48
TRECHO 49
TRECHO 50
TRECHO 51
TRECHO 52
TRECHO 53
TRECHO 54
TRECHO 55
TRECHO 56
TRECHO 57
TRECHO 58
TRECHO 59
TOTAL

355,94
4.387,62
5.964,00
41.320,80
26.844,74
11.816,95
6.641,04
16.262,62
958,38
193,95
4.843,41
3.018,25
2.336,29
0,00
0,00
0,00
360,01
0,00
73,73
12.377,21
6.531,24
345,82
7.223,26
19.073,41
200,27
23,50
119,06
9.050,29
33.816,91
1.957,76
5.340,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710.118,41

TOTAL GERAL
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0,00
0,07
47,84
2.263,27
0,00
74,86
321,28
6,04
0,52
0,00
0,00
92,24
5,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,57
0,00
0,00
44,91
0,00
0,00
55,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.335,58

715.453,99
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6.10.

BOTA-FORA

A destinação do material derrocado deverá ser aprovada pela Fiscalização, tendo
como base as áreas de bota-fora constante no projeto básico que faz parte integrante
deste edital.

7.

DESMONTE SUBAQUÁTICO

A Contratada deverá elaborar, para cada trecho a ser derrocado, um plano de fogo
adequado de tal forma que a granulometria do material resultante de cada detonação
possa ser removido pelos equipamentos específicos, mesmo em áreas mais
profundas. O plano de fogo deverá ter procedimentos prévios que minimizem o
sacrifício da fauna e flora aquática, de acordo com os planos de mitigação dos
impactos ambientais previstos no Relatório de Controle Ambiental – RCA.
A Contratada, além do plano de fogo, estará responsável pela elaboração do relatório
de fogo, das vistorias cautelares (Parecer Técnico elaborado por profissionais
especializados) nas zonas de risco e de todas as providências necessárias para
minimizar o efeito das detonações sobre o meio ambiente. A única responsável por
quaisquer acidentes ou danos causados pela escavação a fogo será a Contratada,
devendo reparar as suas custas quaisquer danos decorrentes do processo de
escavação.
Deverá ser apresentado um planejamento global da logística operacional para os
serviços de desmonte envolvendo as operações de: sinalização; desvios de tráfego;
evacuação de pessoas e animais que estejam dentro do raio de influência;
paralisação do tráfego; bloqueio dos acessos e sistemas de comunicação.
Os aspectos de segurança dos moradores, usuários, imóveis, estruturas, mobiliário
público dentro das áreas de risco, também deverão ser minimizados através de
monitoramento dos efeitos causados pelos serviços de desmonte e para tanto, a
Contratada manterá informada as autoridades da região e ribeirinhos que se
localizem próximo à área de interferência com cada trecho a ser derrocado.
No início dos serviços a CONTRATADA deverá divulgar e colocar à disposição dos
órgãos competentes as informações sobre a técnica adotada, a qualificação do
pessoal, licenças obtidas, etc., submetendo-as à aprovação da Delegacia da
Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – CPAOR e dos órgãos municipais,
estaduais e federais envolvidos.
Para o derrocamento a CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências da
legislação em vigor para explosivos, de acordo com as normas de segurança
vigentes. Deverá ser rigorosamente observado o Regulamento para o Serviço de
Fiscalização, Depósito e Tráfego de produtos Controlados pelo Ministério do Exército
(SFIDT).
Igualmente deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras (NR) aplicáveis
ao trabalho, constantes da Lei n.º 6.514, de 22 de Dezembro de 1977 – Segurança e
Medicina do Trabalho. Mesma importância se dará as Normas de Segurança do
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Ministério da Marinha. Idem para as normas constantes deste documento que poderá
a qualquer momento ser atualizada.
Na execução das obras deverão ser observadas as prescrições legais referentes à
higiene e segurança do trabalho e, especificamente, a portaria n.º 14 do S.N.H.S.T.
(Ministério do Trabalho) e o regulamento n.º R-105 do S.F.I.D.T. (Ministério do
Exército), bem como as recomendações dos fabricantes de equipamentos e
explosivos.
Os planos de fogo deverão ser elaborados dentro das mais recentes evoluções
técnicas e apresentados aos órgãos competentes para aprovação. Caberá a
Fiscalização conhecer os termos das aprovações, e autorizar formalmente a
execução.
A Contratada fornecerá todos os elementos de detonação dos pedrais para a
Fiscalização, com 48 horas de antecedência do fogo programado. Esta, por sua vez,
formalizará a competente autorização.
Os explosivos deverão ser selecionados adequadamente de maneira a reduzir o
“flash over” (indução entre furos) e perder sensibilidade de 3 a 7 dias após imersão
em água. Recomenda-se ainda a utilização de explosivos relativamente densos para
facilitar o carregamento dos furos.
Os acessórios da detonação deverão ser detonantes não elétricos, tipo Brinel, Nonel,
Mantinel, Excel ou similar, e comprovadamente ter sido testados para trabalhos com
no mínimo 10 m de coluna d’água. Recomenda-se sua utilização tanto na iniciação
dentro do furo como na superfície.
Deve-se usar 2 (duas) entradas por furo para evitar falhas.
O fogo deverá ser programado para detonação no início ou final do dia, em horários
de conhecimento pela Delegacia da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.
7.1.

RECOMENDAÇÕES E MONITORAMENTO

Todas as residências, edificações e estruturas nas vizinhanças do desmonte deverão
ser cadastradas e verificadas sua condição estrutural antes da realização dos
desmontes. Especial atenção deverá ser atribuída a residências, edificações e pontes
nas vizinhanças ao desmonte.
Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização de:
7.1.1.

ENSAIOS

•
Testes de propagação de vibrações e nível de pressão acústica antes do
início dos trabalhos, com a captação de no mínimo, 20 pontos, com sismógrafos
de engenharia com geofones triortogonais;
•
Testes de captação de pressões hidrodinâmicas antes do início dos
trabalhos, com no mínimo 10 pontos.
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7.1.2.

MONITORAMENTO DIÁRIO

A Contratada deverá monitorar a velocidade de vibrações e o nível de pressão
acústica com no mínimo, 2 (dois) geofones triortogonais, e de pressões
hidrodinâmicas nos pontos críticos, a serem escolhidos pela FISCALIZAÇÃO.
Esses dados, obtidos por equipamentos computadorizados, devem ser interpretados
no mesmo dia para a adoção de medidas mitigadoras, se necessário.
Os efeitos de velocidade de vibração, ultralançamento e níveis de pressão acústica
deverão obedecer ao estabelecido na norma NBR-9653 da ABNT.
7.2.

LOGÍSTICA OPERACIONAL PARA OS DESMONTES

As detonações serão em horário, previamente estabelecido, para cada uma das
frentes de serviço.
Caberá à Contratada coordenar as ações relacionadas à execução das detonações,
conjuntamente à presença e anuência da Fiscalização.
A Contratada será a única responsável pela execução dos trabalhos de desmonte de
rochas com explosivos, e a minimização dos seus efeitos sobre o meio ambiente.
A Contratada deverá manter arquivos atualizados de todos os serviços executados no
decorrer da obra, e estes farão parte dos relatórios mensais.
Inclusive fotos registrando as áreas antes, durante e após cada serviço.
7.3.

VISTORIA CAUTELAR

Inicialmente a Contratada realizará, conjuntamente com a Fiscalização, uma vistoria
dos locais a serem derrocados, para avaliar as interferências diretas e indiretas
inerente ao processo além da necessidade de elaboração de Parecer Técnico da
vistoria realizada por profissional especializado.
7.4.

PLANO DE FOGO

O Plano de Fogo Completo, elaborado pela Contratada, conterá todas as informações
teóricas sobre a detonação, incluindo esquema de ligação, devidamente assinado
pelo cabo de fogo e o engenheiro responsável, contratados.
O plano de fogo deverá contemplar:

•
•
•
•
•
•

Croquis de localização;
Diâmetro do furo;
Diâmetro do revestimento;
Malha de perfuração;
Quantidade de furos;
Amarração dos furos em relação ao estaqueamento;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.5.

Cota da boca do furo;
Comprimento;
Inclinação;
Subperfuração (profundidade);
Cota de fundo do furo;
Volume a ser derrocado;
Tipo de explosivo;
Diâmetro e comprimento de explosivo;
Carga adotada;
Carga máxima por espera;
Carga total;
Tampão;
Material;
Dimensão.
Acessório de furo;
Quantidade;
Acessório de superfície;
Retardo;
Quantidade;
Croquis de ligação;
Instrumentação do furo;
Disposição de geofone;
Disposição de hidrofones;
RELATÓRIO DE FOGO

A Contratada será a responsável pela elaboração do relatório de fogo, detalhando
todas as informações contidas no plano de fogo, mas em termos de condições reais
do fogo, incluindo esquema real de ligação, assinado por cabo de fogo e o engenheiro
responsável. A elaboração e entrega deste para Fiscalização não poderá ultrapassar
às 12 horas após o desmonte.
7.6.

MONITORAMENTO DOS DESMONTES

A Contratada realizará, à suas expensas, medidas de vibração e de impacto de ar em
todos os desmontes realizados. Caso necessário, realizará captações de pressão
hidrodinâmica.
A Contratada emitirá relatórios mensais de controle, incluindo os resultados da
monitoração realizada, a distância das medidas e os planos de fogos utilizados para
cada desmonte.
Realizará ainda a interpretação dos dados e indicará as medidas tomadas para
redução dos impactos sobre o meio. Recomenda-se que os equipamentos de medida
de vibração deverão ser capazes de registrar até 124 mm/s e 160 dBL de impacto de
ar.
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7.7.

DESMONTES PRÓXIMOS A INTERFERÊNCIAS

A Contratada tomará os cuidados exigidos pelos órgãos competentes, quando da
execução das detonações próximas às interferências.
As detonações a menos de 30 metros das interferências só serão liberadas pela
Fiscalização após cuidadosa avaliação das condições locais e dos planos de fogo
propostos pela CONTRATADA, sendo que:

•

Antes da execução das detonações nas proximidades de interferências
existentes, serão verificadas as condições de segurança em função da relação
carga-distância estabelecidas pela Contratada e aprovadas pela Fiscalização,
estabelecendo-se valores máximos de velocidades de partícula admissíveis em
cada caso;

•

Os limites de vibrações em estruturas vizinhas aos desmontes deverão ser
respeitados pela CONTRATADA, que estabelecerá a carga por espera, o tempo
de cada espera e a carga máxima a ser detonada em cada desmonte, a partir
das aprovações e recomendações dos órgãos competentes, e da liberação do
serviço pela Fiscalização;
Dependendo das circunstâncias, a critério da Fiscalização, a Contratada
deverá utilizar dispositivos de proteção como, pneus, correias transportadoras e
outros meios adequados, de modo a reduzir os efeitos das detonações, evitar
acidentes e minimizar as possibilidades de danos às instalações e serviços.

•

7.7.1.

PROCEDIMENTOS ANTERIORES A DETONAÇÃO

Antes de cada detonação deverá ser determinada pela CONTRATADA e aprovada
pela Fiscalização a área de perigo (zona de detonação) para o fogo a ser dado, tendo
em vista o tipo de operação, condições locais e visibilidade.

•
Havendo barreira natural ou não, esta zona de detonação não deve ser
menor do que 150 m. Dez minutos antes da detonação, esta zona deve ser
completamente evacuada e o trânsito paralisado;
•
Deverá ser feita a verificação da zona de detonação em termos de
presença de seres humanos, animais e equipamentos, antes de ir à local seguro
para realizar a detonação, sendo esta uma responsabilidade da Contratada;
•
Se a área de detonação for muito grande e possuir muitos acessos, que
não possa ser visíveis ao cabo de fogo, ela deve ser isolada por guardas
posicionados em locais seguros. Estes guardas devem fazer parte do quadro de
pessoal da Contratada;
•
Estes guardas devem portar bandeira vermelha, rádio para comunicação
com o cabo de fogo, e proibirão qualquer entrada de pessoas, animais e
veículos na zona de detonação até que o cabo de fogo juntamente com o
engenheiro libere a área;
•
Os guardas devem ser selecionados e treinados para executarem seu
trabalho, e comprovarem conhecimento das suas atribuições, sendo treinados
antes de entrarem na área do serviço;
•
Um código de sinais deve ser estabelecido pela Contratada, e todo pessoal
envolvido e próximo deve der instruído sobre estes sinais e horário do fogo;
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•
Atenção especial deverá ser dada a presença de gasoduto, oleoduto,
aqueduto, alta tensão enterrada ou a céu aberto, túneis e cabos telefônicos;
•
Todos os habitantes nas redondezas devem ser notificados pela
Contratada sobre o horário de fogo;
•
Todo o fogo em área urbanizada não deve apresentar malha alongada, ou
seja, espaçamento maior do que o afastamento;
•
O afastamento na primeira carreira deve ser tal que seja proporcional a
razão linear de carregamento (kg/m) para o diâmetro e explosivo utilizado;
•
Se houver cavidades na face, ou planos de fraqueza, ou rocha menos
competente, detectadas por perfilagem a laser ou visualmente, a carga linear por
metro naquele horizonte deve ser proporcional ao afastamento criado pela
cavidade;
•
Todos os furos devem ser tamponados com tampão de alta resistência
dinâmica e com comprimento adequado;
•
Todos os furos devem apresentar camada de ar de comprimento
adequado, entre o explosivo e a base do tampão se isto for possível;
•
Todo fogo em cuja área de detonação exista casas, edificações, linhas de
alta tensão e construções em geral deve estar coberto com material argiloso ou
arenoso livres de fragmentos, com altura adequada ao fogo;
•
A frente de detonação deve ser dirigida para área menos crítica em termos
de danos;
•
Não detonar um fogo sem que todas as pessoas, animais e veículos
estejam as distâncias seguras e sob cobertura adequada;
•
Não detonar um fogo sem que sinais audíveis ou visíveis tenham sido
dados.
•
A Contratada deverá instalar, sob suas expensas, os devidos sinais
audíveis e visíveis de alerta em número e tamanho adequados, de que estão
sendo realizadas na área operações de escavação a fogo; esta sinalização
deverá ser claramente visível para todo o tráfego entrando na área ou passando
perto dela;
7.8.

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DURANTE O CARREGAMENTO

A Contratada será a única responsável pela elaboração e cumprimento dos
procedimentos de segurança antes, durante e após o carregamento, atendendo as
Normas Técnicas, e as Leis federais, estaduais e municipais. A seguir apresentamos
algumas recomendações:
7.8.1.

GERAL

•
A única atividade que é permitida na área de detonação é aquela requerida
para carregamento dos furos com explosivos;
•
A Contratada deverá seguir sempre as leis federais, estaduais e municipais
e regulamentos.
7.8.2.

•

ENTORNO
A Contratada deverá verificar distâncias de torres de alta tensão,
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construções, estradas, gasodutos, oleodutos, dutos, poços e túneis, em relação
à área de detonação;
•
A Contratada deverá elaborar um plano de fogo adaptado à segurança do
desmonte.
7.8.3.

PESSOAL

•
Todos que lidam com explosivos devem ser treinados para manuseio de
explosivos;
•
Todos que lidam com explosivos devem conhecer e atender as leis
municipais, estaduais e federais com respeito à licença e certificado de cabo de
fogo;
•
Todos que lidam com explosivos e aqueles que possuem trabalhos
complementares (perfuração, limpeza e transporte) devem ser familiares com as
regras de segurança para explosivos. A Fiscalização deverá exigir da
Contratada a assinatura de cada profissional no documento apropriado,
comprovando a tomada de conhecimento das regras de segurança que é
importante para a operação não sofra ações injustas por parte do acidentado;
•
Quando os furos forem carregados por mais de uma equipe, elas devem
ser separadas por distâncias consistentes com a segurança da operação;
•
Somente pessoas com carta de cabo de fogo e com 21 anos de idade ou
mais, podem manusear ou transportar explosivos;
•
Não manusear explosivos sob influência de substância ou droga ilegal, ou
álcool;
•
Usar capacete, luvas, óculos e mascara contra poeiras. Alguns são mais
alérgicos do que outros aos efeitos fisiológicos causados pelo contato com o
explosivo o que obriga o uso de luvas para evitar este contato;
•
Manter sempre o explosivo longe dos alimentos, olhos ou pele. Leia a
informação do fabricante com respeito aos primeiros cuidados em caso de
exposição. Em caso de não existência destes aconselhamentos, exija-os.
7.8.4.

FUROS

•
Verificar se os furos foram perfurados com a malha projetada e se não
existem áreas de fraqueza ou com afastamentos muito pequenos ou com rocha
incompetente ou com planos de fraqueza ou com qualquer outra anormalidade;
•
Não é permitida a utilização de explosivos bombeáveis nos furos;
•
Se possível escanear a face com laser e verifique os desvios de furos da
primeira carreira com equipamento adequado, em desmontes a céu aberto;
•
Carregar os furos da primeira carreira de acordo com os afastamentos ao
longo do furo;
•
Não carregar furos que não foram programados para detonar;
•
Verificar o estado do furo cuidadosamente com auxílio de atacador horas
antes do carregamento. Isto evitará repassar furos durante o carregamento;
•
O diâmetro do furo sempre deverá ser maior do que o diâmetro do
explosivo para garantir a sua livre introdução dentro do furo;
•
Nenhum furo poderá ser alargado por detonação;
•

Nunca deixar os furos já carregados sem proteção. O cabo de fogo deve
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programar o trabalho de tal forma que o fogo seja detonado antes que ele deixe
o local da detonação.
7.8.5.

EMBALAGENS DE EXPLOSIVOS

•
Não usar ferramentas metálicas para abrir caixas de madeira;
•
Facas ou canivetes poderão ser usados para abrir caixas de papelão
desde que não entrem em contato com fitas esticadoras de metal;
•
Não deixar explosivos, cartuchos vazios, caixas, camisas de polietileno ou
outro material de embalagem de explosivos espalhados onde criança ou pessoa
não autorizada ou animais possam ter acesso a eles;
•
Nunca remover o explosivo de seu invólucro a menos que ele seja
desenvolvido para ser usado desta maneira;
•
Nunca modificar o conteúdo do material explosivo;
•
Terminado o carregamento, remover imediatamente toda a sobra de
explosivos e acessórios e guardá-las nas caixas originais;
•
Fechar as caixas de explosivos após uso.
7.9.

EXECUÇÃO DO CARREGAMENTO

Na execução do carregamento a Contratada deverá atentar para:

•
O carregamento ser conduzido pelo cabo de fogo ou sob sua supervisão;
•
Não forçar explosivos em um furo ou através de uma obstrução. Esta
prática é muito perigosa principalmente quando o furo está seco e a carga é
escorvada com espoleta. Se for impossível o deslocamento do cartucho,
carregar sobre ele explosivo suficiente deixando espaço para tampão e
reforçando a carga nos furos vizinhos se isto for permitido em termos de
segurança;
•
Evitar colocar qualquer parte do corpo sobre o furo, durante o
carregamento;
•
Nunca manusear, usar ou estar perto de explosivos durante a aproximação
de trovoada. Todos devem se retirar para local seguro. No caso de aproximação
de tempestade, consultar o supervisor;
•
Não carregar explosivos no bolso da camisa ou em qualquer lugar de sua
roupa;
•
Não empilhar excesso de explosivos perto da área de fogo durante o
carregamento;
•
Para carregamento de furos de difícil acesso, usar cinto, corda e ponto de
apoio adequado ao serviço;
•
No final do carregamento o cabo de fogo deve verificar a ligação do fogo
para garantir que todas as cargas serão propriamente ligadas ao circuito;
•
Nunca socar explosivos e tampão, principalmente as escorvas que
possuam espoletas;
•
A Contratada deverá atentar para ataque com auxílio de bastões de
madeira ou outro material não condutivo, rígido sem partes metálicas expostas;
•
Metal não faiscante poderá ser usado para interligar os bastões;
•
Acredita-se que materiais não ferrosos são adequados para atacadores,
mas a segurança de tais materiais não é necessariamente verdade;
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•
•
7.10.

Evitar ataque violento;
Nunca atacar ou socar o cartucho escorva.
EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS

A Contratada fornecerá explosivos, preferencialmente, que minimizem aos impactos
ambientais (fauna aquática e outros) e acessórios para os desmontes subaquáticos,
sem prejuízo da qualidade e eficiência técnica para detonação das rochas.
Os explosivos a serem fornecidos e utilizados pela Contratada deverão ter as
seguintes características:

•
Resistentes a água;
•
Devem ser mais densos que a água;
•
Devem ser degradáveis;
•
Deve ser dada preferência a Aquage, Emulsão e Nitrocarbonitratos;
•
Nunca fumar ou permita fósforo, isqueiro, armas de fogo ou qualquer fonte
de chama ou fogo cerca de menos de 20 metros da área onde os explosivos são
usados ou manuseados;
•
Nunca colocar o explosivo onde eles podem estar expostos a chama, calor
excessivo, atrito, faíscas ou impacto;
•
Não inserir nenhum objeto que não seja estopim na extremidade aberta da
espoleta simples;
•
Nunca dobrar, cortar ou agredir com choques ou tentar investigar o
conteúdo de uma espoleta simples, elétrica ou de sistema não elétrico de tubo
de choque ou tentar puxar os fios de uma espoleta elétrica ou tubete;
•
Garantir que todos os funcionários, incluindo aqueles que não lidam com
explosivos, conheçam os explosivos e acessórios usados e seus perigos em
termos de manuseio;
•
Nunca usar explosivos ou acessórios que tenham entrado em contato com
a água, mesmo que eles sejam secados. Consulte o fabricante;
•
Nunca usar material explosivo sem estar completamente familiar com os
procedimentos de segurança adequados ao produto;
•
Remover da caixa apenas aqueles explosivos necessários ao preparo de
uma carga. Não preparar outras cargas em avanço. Carregar a carga
imediatamente depois do seu preparo;
•
É recomendado transportar para a área de fogo apenas a quantidade de
explosivos e acessórios necessários;
•
Explosivos e acessórios devem ficar separados um do outro até o último
instante;
•
Os explosivos devem ser distribuídos colocando ao lado de cada furo, a
quantidade certa para o carregamento. O explosivo deve ser distribuído
•
Em pequenas pilhas ao lado dos furos ao invés de ser ajuntado em uma só
grande pilha;
•
Obter o catalogo de explosivo e do acessório de seus respectivos
fabricantes;
•
Todos os explosivos e acessórios, incluindo o nitrato de amônio devem
possuir catálogos;
•
Quando o material explosivo estiver fora do paiol ele deverá estar
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imediatamente, sob a custódia e controle de pessoa qualificada. Nunca deixar
que explosivos ou caixas contendo explosivos caíssem, ou seja, colocadas fora
da área de carregamento ou estocagem. Nunca deixar explosivos dentro da
água, em rios, lagos ou barragens. Se eles forem do tipo não degradável e se
carreados para áreas de risco, teremos certamente potencial de detonação;
•
Caixas de explosivos vazias que contiveram material explosivo não devem
ser usadas novamente e devem ser destruídas de acordo com as
recomendações do fabricante;
•
Adotar extrema cautela quando carregar e descarregar explosivos. Caixas
que contenham explosivos nunca devem ser manuseadas rudemente, deslizar
por rampas ou sofrer quedas;
•
O invólucro dos explosivos não deve ser removido;
•
Será permitida nova iniciação após uma falha de detonação. A terceira
iniciação não será permitida. A área deverá ser abandonada por uma semana e
reperfurada;
•
Se o carregamento e ligação forem noturnos, a barcaça e o barco de
pequeno porte devem ser providos de iluminação adequada.
7.11.

ESCORVA

A Contratada deverá tomar os cuidados de:

• Não cortar, derrubar, socar, deformar ou abusar da escorva;
• Nunca deixar cair um cartucho escorva;
• Nunca deixar que um cartucho de grande diâmetro e, portanto pesado, caia em
cima de cartucho escorva;
• A escorva deve ser feita de acordo com as especificações do fabricante;
• Se usada espoleta elétrica, dar uma laçada na carga para evitar tensões nos
fios da espoleta;
• Os fios de espoletas devem ser mantidos longe de condutores ou fontes de
correntes extraviadas. Os fios devem ser desembaraçados de suas amarrações,
cuidadosamente;
• A espoleta nunca deverá ser forçada na carga. Ela deve ser colocada em furo
realizado por furador de madeira, cobre bronze ou alumínio. A espoleta não
pode se situar com parte do seu corpo fora do cartucho. Desta forma, deve-se
produzir furo paralelo ao eixo do cartucho;
• A espoleta deve ser firmemente mergulhada na carga para que ela não saia da
posição durante o carregamento;
• Após o escorvamento da carga e a sua colocação dentro do furo, não tentar
retira-la a menos que seu abandono ou detonação possa criar sério perigo. Ser
extremamente cuidadoso quando retirar uma carga escorvada.
Logo que seja retirada a carga, a espoleta deve ser imediatamente separada da
carga;

•
A escorva deve ser feita imediatamente antes do carregamento a menos
que regulamentos e condições associadas garantam o prévio preparo da
escorva;
•
Depois que a escorva esteja na posição, os fios de espoletas, os tubetes
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do SNETC, o cordel detonante ou o estopim, devem ser esticados enquanto o
resto da carga é colocado no furo;
•
Quando estiver usando cordel detonante, após a descida do cordel dentro
do furo, esta porção deve ser separada imediatamente do cordel, por corte. Isto
é para evitar que qualquer detonação prematura, devido a métodos inadequados
de carregamento ou outras causas, detonem também o carretel de explosivos;
•
Tal detonação prematura pode propagar a qualquer explosivo na
vizinhança e pode resultar em um acidente de enormes proporções;
•
Quando usar espoletas elétricas, não permitir a formação de laços nos fios.
7.12.

TAMPÃO

Para tampão a Contratada deverá adotar o que segue:

•
Deverá ser utilizado tampão de alta resistência dinâmica, isto é:
fragmentos de rocha, angulosos, de peso específico não menor do que 2,6 tf/m³
e com dimensões não menores do que o diâmetro do furo dividido por 5;
•
O comprimento de tampão deverá estar de acordo com cálculo feito por
especialista. Lembrar que o comprimento do tampão depende: do explosivo,
diâmetro do explosivo e da existência de ar entre o explosivo e o tampão.
7.13.

PESSOAL

A Contratada deverá atentar para:

•
Nunca permitir a presença de criança, pessoa não autorizada ou pessoa
não necessária onde o explosivo está sendo manuseado, usado, estocado e
transportado;
•
Limitar o número de pessoas no carregamento;
•
Durante o carregamento, o local deverá ser abandonado por todo o
pessoal não diretamente ligado à operação.
7.14.

SOBRAS

A Contratada deverá atentar para:

•
Nunca deixar explosivos ou acessórios não usados na área de detonação;
•
Os explosivos e espoletas não utilizados deverão ser recolhidos ao fim do
dia, aos seus respectivos depósitos, de modo a permitir o controle de gastos
diários;
•
Os explosivos e/ou acessórios falhados serão destruídos mediante
detonação em local afastado e seguro, conforme a legislação citada
anteriormente.
7.15.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

•
Somente ferramentas usadas no carregamento podem permanecer na área
de detonação após a chegada do explosivo. Máquinas, veículos e outros
equipamentos devem permanecer fora desta área, ou seja, no mínimo 60 metros
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da área de fogo;
•
Não operar equipamentos a menos de 15 metros de furos carregados;
•
Nunca usar equipamentos para carregamento e manuseio de acessórios
que estejam visivelmente deteriorados ou danificados ou que possam
contaminar o explosivo.
7.16.

INICIAÇÃO DO FOGO

Conforme já mencionado nos subitens anteriores, e cumpridas todas as precauções e
exigências dos órgãos envolvidos neste tipo de serviço, a Contratada programará e
iniciará o fogo:

•
O fogo deverá ser iniciado por sistema que garanta a iniciação no tempo
real, ficando livre, portanto, de agentes externos que possam aparecer e criar
problemas de segurança;
•
Não será permitido o uso de iniciação por estopim e espoleta simples;
•
A iniciação deverá ser por Sistema Não Elétrico de Tubo de Choque
(SNETC) e só excepcionalmente por espoletas elétricas, se permitido, seguindo
normas especiais;
•
A Contratada deve promover as detonações em horários sistemáticos,
visando condicionar os empregados da obra e facilitar o serviço de evacuação
da área;
•
Nenhum fogo deve durar mais que 3 (três) minutos. Nenhum fogo poderá
ser detonado com mais de 1500 kg de explosivo.
7.17.

APÓS A DETONAÇÃO

A Contratada deverá ter os cuidados a seguir:

•
Não retornar à área de fogo até que gases, fumaça e poeira tenham sido
dissipadas;
•
Se não for possível verificar o resultado à distância, é melhor estipular um
tempo de retorno apropriado assumindo que houve falha. Cinco minutos para
espoletas elétricas e SNETC iniciador;
•
Não tentar investigar alguma falha ou roubo de furos logo que ocorra.
Seguir regras e regulamentos em vigor ou na ausência deles, espere ao menos
uma hora.
7.18.

SEGURANÇA EM BARCAÇAS

A Contratada deverá manter muita disciplina em todas as etapas das operações com
barcaças de perfuração. Como a barcaça não deixa de ser uma embarcação de
médio porte apesar de não ter propulsão própria, deve seguir as normas para
embarcações de porte médio da Marinha.
Os seguintes pontos devem ser observados:

•
Bóias ou coletes salva vidas devem ser usados por todas as pessoas a
bordo. O tipo de colete deve permitir total conforto para o trabalho.
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•
Roupas não deverão ser muito largas, já que existe máquina operando.
•
Não serão permitidos cabelos longos, a não ser presos.
•
Devem-se usar sapatos adequados.
•
Luvas deverão ser usadas onde o tipo de trabalho o exigir.
•
Capacetes deverão ser usados pela equipe de perfuração e de
manutenção.
•
Como a barcaça possui perfuratriz, em geral pneumática, produzindo alto
nível de barulho, todos os tripulantes devem usar protetores de ouvido de boa
qualidade. Exposição longa no barulho de alto nível pode causar perda de
audição.
•
Seria desejável que toda a tripulação fosse testada em nado usando o
colete salva vidas. No teste de natação uma pessoa deverá nadar 50 metros no
mínimo em 5 minutos mais a manutenção de posição por 2 minutos.
•
Visitantes que não sabem nadar devem usar colete salva vidas e tomar
adequadas precauções.
•
Chefe de operação da barcaça deve possuir certificado de competência e
testes devem ser conduzidos incluindo os seguintes itens:
•
Regulamentos para se evitar colisões.
•
Procedimentos para combate de incêndio.
•
Uso e manutenção de equipamentos (segurança, fogo, compressores,
perfuratrizes e equipamentos do deck).
•
Testes práticos incluindo manobras da barcaça e salvamento.
•
Teste de visão.
•
Todas as pessoas a bordo devem receber instruções de operação,
incluindo o uso de equipamento de segurança.
•
A operação da barcaça no período noturno deverá ser acompanhada de
canoa de transporte, a barcaça deve contar com pequeno barco de emergência,
equipado para trajetos noturnos incluindo equipamentos padrões de segurança
e faróis de busca.
•
Nunca pular ou mergulhar no rio. Aguarde por socorro.
•
Uma marca identificadora deve ser colocada em todas as barcaças,
mostrando claramente o número máximo de passageiros.
•
Carregar gasolina ou outro líquido inflamável em vasilhames aprovados.
•
Não operar as perfuratrizes ou a barcaça durante tempestades com
trovoadas.
•
Manter todos os equipamentos a bordo bem limpos e arrumados.
•
O deck do barco não deve apresentar graxa ou óleo e deve estar
preparado para caminhamento seguro, sem trechos que obriguem os
operadores a pular entre seções do deck.
•
Nenhum material derrapante ou pintura pode ser usado em todas as
superfícies de caminhamento.
•
Não será permitido fumar na barcaça.
•
As barcaças devem ser equipadas com:
a) Bóia em formato de anel e provida de corda. Serve para ser atirada em
caso de salvamento.
b) Extintor de incêndio.
c) Sirene audível a um mínimo de 1 km.
d) Rolo de corda.
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e)
f)
g)

Kit para primeiros socorros.
Lanterna.
Coletes salva vidas extras.

•
Nenhuma manutenção deverá ser feita com o equipamento em operação.
•
Quando movimentar a barcaça em pequenas distâncias, não existe
necessidade de abaixar a(s) torre(s), mas é desejável abaixá-la quando o
deslocamento for a grande distância.
•
Usar extrema precaução durante deslocamentos com a(s) torre(s) na
posição vertical. Obstruções acima da barcaça tais como pontes, viadutos e
cabos de alta tensão, poderão causar sério acidente.
•
Antes de desconectar qualquer linha de ar, será necessário ter certeza de
que a linha não está pressurizada. Para tal observe o manômetro. Não usar as
mãos para verificar qualquer corrente de ar.
•
Para uso de explosivos e acessórios de detonação adote as regras de
segurança fornecidas pelo fabricante, pelo exército e por autoridades locais.
•
Na hora da detonação, todos os acessos a seção do rio que será
detonada, deverão ser guardados para que seres humanos e animais não se
aproximem da área de fogo.
•
A tripulação da barcaça, na hora da detonação, deverá estar em local
seguro.
•
A rampa que dá acesso a barcaça, ao menos em um dos lados, deverá ser
provida de corrimão de corda.
•
Algum tipo de condução terrestre deverá estar disponível para remoção de
alguém que necessite cuidados médicos.
•
Os barcos pequenos devem ser estáveis e sem vazamentos.
•
Uma marca identificadora deve ser colocada em todos os pequenos
barcos, mostrando claramente o número máximo de passageiros.
•
Na necessidade de embarcar de terra firme para barco estacionado ou de
barco para barco, nunca pular, pisar firmemente no centro do barco.
•
Ao embarcar em um pequeno barco na água, entrar pela proa, ou seja,
pela frente do barco.
•
Quando alguém estiver na água, perto do barco, o motor deverá ser
desligado ou colocado em marcha lenta.
•
Não serão permitidas apostas de corridas e acrobacias por serem as
maiores causas de acidentes.
•
Manter-se sentado quando o barco estiver em movimento.
•
Não sobrecarregar o barco; distribuir o peso (passageiros e carga).
•
No caso de acidente com o barco em que o mesmo virou, permanecer ao
lado dele.
•
Não abastecer o combustível quando o motor estiver trabalhando e não
fumar ou usar lamparinas de gasolina ou querosene enquanto estiver
abastecendo.
•
Não carregar ou descarregar durante o abastecimento.
•
Monitorar o tanque de combustível para se assegurar que possui suficiente
combustível para alcançar o abastecimento seguinte.
•
Não encher o tanque exageradamente, para permitir a dilatação do
combustível.
•
Limpar qualquer derramamento de combustível fora do tanque.
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•
Não operar o barco durante tempestades com trovoadas.
•
Transportar as espoletas e acessórios em viagens separadas. É desejável
que explosivos e espoletas sejam transportadas em caixas aprovadas. Tais
caixas deverão ser amarradas a marcas flutuantes. Assim, se o barco soçobrar o
explosivo poderá ser recuperado.
•
O condutor do barco deverá estar qualificado e autorizado pelos órgãos
competentes a exercer tal função.
•
O condutor do barco deverá ser outra pessoa que não a que esteja
amarrando ou ajustando as ligações do fogo.
7.19.
7.19.1.

PLANO DE EXECUÇÃO
ENSAIOS PRELIMINARES

Antes da execução dos cortes, inicia-se a etapa de Ensaios Preliminares, que
classificarão os valores da distância escalada para correção e ajuste do plano de
fogo.
Deverão ser executados no mínimo três furos posicionados segundo uma reta com
direção a um local de importância estrutural. Sensores sísmicos deverão ser
colocados em pontos convenientes para registro de parâmetros como velocidade de
partícula e freqüência de vibração, segundo a direção preferencial. Os furos serão
então detonados, seqüencialmente, para que as medições sejam feitas. Tais pontos
estratégicos serão definidos de comum acordo entre a fiscalização da contratante da
obra e a empresa especializada em sismografia.
7.19.2.

CICLOS

Nesta seção o plano de execução para os ciclos de perfuração, desmonte escavação
e remoção serão avaliados e mensurados. A cada ciclo, ou fogo, um relatório deverá
ser produzido, devendo constar os dados de posição, profundidade, alinhamento,
carga, inspeção, entre outros parâmetros a serem definidos, para que se possam
adotar medidas corretivas do fogo quando necessárias.
7.19.3.

POSICIONAMENTO DO FLUTUADOR

Pontos de referência devem ser criados próximos à margem para facilitar o
posicionamento das plataformas, além de pontos próximos a seus vértices. Um
profissional especializado a cargo da Contratada deverá ser encarregado da
verificação precisa da sua posição, bem como, caso necessário, dos ajustes no
posicionamento do flutuador e da perfuratriz instalada. O flutuador seguirá um padrão
de perfuração específico para a rocha, que permitirá um desmonte seguro e eficiente.
7.19.4.

PERFURAÇÃO E CARREGAMENTO

Tabelas de malha de furos deverão ser criadas e numeradas para definição das
Notas de Serviço, e tais planilhas deverão ser seguidas com rigor, pois os valores de
carregamento, perfuração e posicionamento dos furos descritos nas mesmas
definirão um fogo seguro e que causará uma boa fragmentação.
Furos muito curtos, abaixo de 1,0 m, deverão ser corrigidos para permitir seu
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carregamento e detonação e evitar a formação de “repés”.
A perfuração e o carregamento deverão seguir segundo método OD, instalação de
iniciadores, entre outros pontos essenciais que devem ser seguidos com extrema
cautela.
7.19.5.

PRÉ- DETONAÇÃO

Depois de concluídas as perfurações, carregamento e a retirada dos tubos auxiliares
do sistema OD, a plataforma deverá ser rebocada para uma distância segura na
direção da sua próxima posição de estacionamento.
A Contratada deverá observar as distâncias mínimas seguras correspondem às
distâncias radiais em água e em solo, para que não ocorram danos as estruturas e a
seres vivos. Cabe à empresa executora a manutenção dessa faixa de segurança
durante a detonação e os momentos seguintes, alertando embarcações e todos
demais usuários do Canal sobre a interferência.
Avisos sonoros deverão ser acionados. Uma detonação de uma Carga Suspensa de
Pequena Intensidade, que não produza uma onda de choque hidrodinâmica que
possa causar danos à fauna do canal, deverá ser feita, com o objetivo de provocar a
fuga da fauna da região.
Os sistemas de medição de vibração devem estar preparados pelas empresas
responsáveis pelo monitoramento sismográfico e hidrodinâmico, e nos locais
apropriados.
7.19.6.

DETONAÇÃO

Como descrito no item anterior, o cabo de fogo, com seus equipamentos e acessórios
preparados, devem estar presentes, devidamente protegidos, para que a detonação
ocorra. Também devem estar prontos todos os sistemas de segurança.
7.19.7.

INSPEÇÃO

Após a detonação, verificada a sua correta ocorrência, dar-se-á a inspeção do último
local detonado por batimetria ou mergulhadores. Relatórios específicos de cada
inspeção devem constar no Relatório de Ciclo, e estes devem relatar características
como fragmentação correta, falha na detonação de furos, necessidade de desmonte
secundário, entre outros parâmetros a serem criados.
O fluxo de embarcações no local somente será permitido após cessados os efeitos da
detonação. Aprovada e concluída a etapa de detonação, começa a etapa de
escavação
7.19.8.

ESCAVAÇÃO

Escavação e Transporte.
As escavações deverão ser feitas por equipamentos de dimensões convenientes ao
contratado, para que possa garantir o fluxo do material derrocado. O sistema de
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içamento deve ser provido de caçamba do tipo Clam-Shell ou similar, com capacidade
de remoção de fragmentos de dimensões médias de até 1,20 metros e atingir
fragmentos na profundidade necessária.
Todo o conjunto deve estar dimensionado a apresentar produtividade necessária para
o derrocamento de toda uma bancada de modo que haja detonações que atendam a
produção prevista e todo material deve ser transportado até os locais de bota-fora
constante no projeto básico. Da mesma maneira, o transporte desse material deve
estar dimensionado para a mesma freqüência de detonações. Relatórios detalhados
deverão ser produzidos pela CONTRATADA, sob a aprovação da fiscalização, em
cada etapa de trabalho.
A licitante deverá obedecer no que couber a NORMAM 11 - NORMAS DA
AUTORIDADE MARÍTIMA PARA OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISA E LAVRA DE
MINERAIS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS JURISDICIONAIS
BRASILEIRAS, disponível no site: www.dpc.mar.mil.br.
7.20.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Contratada deverá manter um livro de diário de obra, capa dura com folhas
numeradas tipograficamente a disposição da Fiscalização para registro de todas as
ocorrências diárias durante a execução das obras e serviços contratados, devendo
constar a respectiva autenticação da Fiscalização por meio de seus engenheiros
responsáveis.
8.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
E CANTEIRO DE OBRAS
8.1.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Compreende a mobilização e a desmobilização de equipamentos, veículos,
instrumentos, materiais e embarcações, necessários à execução da obra.
Deverão contar sem se limitar aos mesmos, no mínimo, os seguintes:
8.1.1.

EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS

“Parque” de perfuração subaquática, contendo:
Flutuante com dimensões mínimas de (12 x 24 x 1,80) metros com capacidade de 150 ton.
Escavação subaquática, contendo:
Flutuante com dimensões mínimas de (12 x 24 x 1,80) metros com capacidade de 150 ton.
Transporte do material escavado:
Batelões com descarga de fundo com capacidade de carga útil de 100 ton.
Rebocador com potencia de 2 x 500 HP.
Perfuratriz pneumática sobre esteiras – diâmetro 38 a 115 mm.
Compressor de ar – 762 PCM – 200 kw
Grupo gerador diesel 105 KVA
Torre de perfuração Overburden Drilling – O.D e Martelo percussivo.
Guindaste sobre esteiras com Clamshell de 2 ½” jd³ -1.9m³ (123kW)
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Guincho 1 tb x 3000 kg
Barco de apoio com motor de popa de 40 HP.
Barcos de apoio para transporte de pessoal com motor de 70 HP.
Estação total com todos os acessórios de topografia
Sismógrafo
Veículo tipo Pick up traçada
Veículo leve

EPI’s e equipamentos de salvatagem
Equipamento de batimetria.
8.1.2.
MÃO DE OBRA
•
Engenheiro Civil Gerente de Obras;
•
Engenheiro Civil Residente;
•
Engenheiro de Minas;
•
Engenheiro de Produção;
•
Engenheiro Mecânico de Manutenção;
•
Engenheiro de Segurança do Trabalho;
•
Engenheiro de Meio Ambiente;
•
Técnico em segurança do trabalho;
•
Técnico em meio ambiente;
•
Blaster;
•
Assistente administrativo;
•
Auxiliar administrativo;
•
Almoxarife;
•
Motorista;
•
Soldador;
•
Ajudante geral;
•
Equipe de batimetria;
•
Equipe de topografia;
•
Mergulhadores;
•
Encarregado de campo;
•
Encarregados de plataforma de derrocamento;
•
Operadores de perfuratriz;
•
Marinheiros de convés;
•
Marinheiro de máquina;
•
Profissional habilitado para execução dos ensaios sismográficos.
8.1.3.
•
•
•
•
•
•

MATERIAIS
Mangueira Pneumática Ø 2' -300 PSI;
Espoleta Elétrica - Ø=10 mm - Fio 5m;
Equipamento OD;
Haste p/ Perfuratriz de Esteira -T38 -1 1/2'x3m;
Luva p/ Perfuratriz de Esteira -T38 -Ø=1 ½”;
Punho p/ Perfuratriz de Esteira -T38 -Ø=1 ½” ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.1.4.

Coroa p/ Perfuratriz de Esteira -T38 -Ø=1 ½”;
Explosivo Nitroglicerinado tipo Gelatinoso -PV15C;
Espoleta de microretardo;
Cordel detonante NP 10;
Cordel detonante NP 5;
Nonel de Coluna;
Nonel de Retardo;
Cabos de aço;
Camisa;
Óleo diesel;
Gasolina;
CONSIDERAÇÕES GERAIS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Para efeito de Mobilização e Desmobilização de todos os equipamentos a serem
utilizados na Obra foi considerado que estes estariam localizados em um ponto médio
distante de 2200 km de distância da cidade de Itupiranga – PA, ponto por onde todos
os equipamentos deverão passar. Para transporte de embarcações e rebocadores
foram considerados os serviços de cortes e soldas a fim de colocá-los em perfeito
funcionamento dentro d’água. Demais equipamentos foram considerados suas
montagens e desmontagens para transporte.
PERFURAÇÃO E DESMONTE SUBAQUÁTICO
O princípio básico desta operação consiste em:
a) FLUTUANTE/PLATAFORMA DE PERFURAÇÃO - É parte integrante da
Plataforma de perfuração o sistema de fundeio (guinchos, spuds, etc.), que fará com
que a mesma fique estável mesmo com a influência das fortes corredeiras existentes,
a fim de possibilitar perfeita estabilidade da plataforma permitindo assim a realização
dos furos no maciço rochoso da malha dimensionada. A Plataforma deverá estar
devidamente: alinhada, estável e liberada pela topografia, para início dos trabalhos de
perfuração da malha do plano de fogo do derrocamento.
b)
METODOLOGIA PARA PERFURAÇÃO E CARREGAMENTO - Após ter sido
posicionada a plataforma, dar-se-á o início da perfuração do maciço rochoso. Primeira
atividade a ser realizada é a instalação e cravação do tubo camisa, com diâmetro
interno suficiente para permitir a entrada do Bit de perfuração. Após ter sido cravado o
tubo camisa, inicia-se a perfuração do furo e em seqüência o carregamento do furo
realizado. Ao término dos serviços de perfuração e carregamento dos furos a malha é
vistoriada e executada a amarração da malha para o derrocamento. A plataforma é
afastada e ancorada a uma distância segura onde deverá ficar até o término do
desmonte. Após vistoria prévia do desmonte realizado a plataforma é posicionada
novamente para dar seqüência aos serviços de perfuração e derrocamento.
ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL NO BATELÃO.
a)
METODOLOGIA PARA ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL NO
BATELÃO.
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Na seqüência dos serviços dar-se-á a escavação do material do derrocamento com a
utilização da Plataforma equipada com Escavadeira a Cabo para 100 toneladas e
equipada com caçamba tipo “ClamShell” e capacidade de 2 ½ Jd³.
Com a
escavação realiza-se a carga do batelão para o transporte do material derrocado para
seu destino final no bota fora.
TRANSPORTE FLUVIAL EM BATELÃO COM EMPURRADOR OU AUTOPROPELIDO E DESCARGA NO BOTA FORA – FORTE CORRENTEZA.
a)
METODOLOGIA DO TRANSPORTE FLUVIAL EM BATELÃO COM
EMPURRADOR E DESCARGA NO BOTA FORA – FORTE CORRENTEZA
O transporte do material escavado e depositado nos batelões para descarga no bota
fora deverá ser feito utilizando-se rebocadores de empurra para encaminhamento dos
batelões e manobra até as áreas de bota fora, a descarga do material depositado no
batelão devido sua configuração será com abertura da estrutura do batelão pelo
acionamento de um pistão hidráulico, que com o próprio peso do material contido na
caçamba se faz seu despejo, pelo fundo do batelão.
8.2.

CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras e serviços inclui todas as construções necessárias à execução da
obra, tais como oficinas, alojamentos para operários, escritórios de campo,
almoxarifados, área de estocagens, pátio de máquinas, posto de gasolina e diesel,
oficina de manutenção, carpintaria, tanques de águas, refeitórios, sanitários, outras
edificações de apoio, postes e instalação de câmeras de vídeos para
acompanhamento das obras “on-line”, dentro das possibilidades de atendimento por
provedor internet do local.
Faz parte deste item os eventuais custos de aluguel de terrenos para a implantação
destas construções, postes e instalações de câmeras e vídeos, taxas para aprovação
junto a Órgãos Públicos, manutenção das instalações, custos das instalações e
operação de utilidades, e sem nenhuma limitação, os custos de transporte de
equipamentos, móveis e utensílios, relacionados a este item para o local da Obra.
A proposta de localização para implantação do canteiro de obras deverá feita pela
contratada e aprovada da Fiscalização.
Serão de responsabilidade da Contratada a legalização e o licenciamento ambiental
da implantação, operação e manutenção do canteiro de obras, cujas despesas
deverá estar inclusas nos preços da execução das obras.
A Contratada, quando da emissão da primeira Ordem de Serviço, deverá apresentar a
apreciação da Fiscalização um plano para o detalhamento do projeto básico, de
implantação do canteiro de obra, tendo como base o layout geral constante no Projeto
Básico.
O Layout geral do canteiro e os locais exatos de suas implantações deverão ser
concebidos de forma a contemplar a minimização das distancias de transporte,
garantir facilidades de manuseio e maximizar as produtividades.

131

Processo nº. 50.600.006053/2009-90

Os alojamentos parte integrante dos canteiros de obras deverão ser dimensionados
para atender a demanda de mão-de-obra e suas instalações deverão possuir
alojamentos completos, áreas de lazer, social, sanitários, vestiários, etc.
Todas as ações e licenças necessárias à implantação do canteiro serão de
responsabilidade da Contratada, tendo por base o projeto básico de implantação do
canteiro aprovado pela Fiscalização.
As instalações físicas do canteiro de obras devem atender a guarda de materiais,
equipamentos, embarcações, instrumentos, veículos, materiais. Mobiliário,
equipamentos para escritório, refeitório, vestiário e sanitários, oficina e outros
espaços necessários.
O canteiro de obras deverá ser dimensionado para atender as demandas de pico de
cada de cada etapa da obra.
Devido à localização geográfica da obra o canteiro de obras deverá ser adequado às
necessidades, considerando o trecho de 43 km com a finalidade de melhorar o
atendimento às frentes de serviços.
O Canteiro de Obras deverá conter sem se limitar aos mesmos, o seguinte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almoxarifado;
Alojamentos Nível Básico, Médio e Superior;
Ambulatório;
Área de Lazer;
Banheiros;
Cantinas e refeitórios;
Chapeira;
Cozinha Industrial e Salas de refeições;
Depósitos;
Escritórios Administrativos e Engenharia da Obra;
Escritório de Supervisão e apoio à fiscalização das obras;
Guaritas;
Infraestrutura viária e infraestrutura de apoio;
Instalações de saúde e segurança;
Lavanderia;
Oficinas de manutenção;
Paiol de explosivos;
Portaria;
Posto de combustível;
Sanitários;
Sistema de transmissão de dados;
Sistema de tratamento de esgoto e efluentes;
Sistemas de ar comprimido para atendimento às escavações;
Suprimento de energia e água potável;
Vestiários
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Notas importantes:
8.2.1. Na área disponibilizada para fiscalização a contratada deverá manter uma
sala de exposição com área mínima de 100 m2, contendo:
a) Painéis para colocação de fotos tiradas desde o primeiro dia de chegada da
contratada e fiscalização no local das obras (memória de execução da obra),
seqüencialmente todos os dias e/ou periodicamente até ao final da obra a ser
definida pela fiscalização.
b) Mesa para reunião, com cadeiras - utilização tipo auditório para exposição da
obra em geral;
c) Equipamentos - Data show, telão, Note book para apresentação de fotos,
vídeos da obra, etc;
d) Pontos de rede internet;
8.2.2) Criação de site/Blog com relatórios e fotos atualizadas.
a) A licitante deverá criar um site/Blog, contendo todas as informações básicas
atualizadas (diário de obras eletrônico), ilustrado com fotos, vídeos e outros a
disposição dos usuários de internet.
8.3 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Ficarão sob responsabilidade e expensas da Contratada, todos os serviços de
operação, suprimento e manutenção do canteiro durante o período contratual, como
também a desmobilização do canteiro, que deverão estar incluídos no BDI.
O suprimento compreende além dos materiais necessários à construção propriamente
dita, os seguintes:

•
Materiais e equipamentos de escritórios;
•
Materiais e equipamentos de limpeza;
•
Materiais para segurança das instalações e do pessoal;
•
Produtos para higiene ambiental e pessoal;
•
Produtos médico-farmacêutico para prestação dos primeiros socorros que
serão mantidos em enfermaria anexa ao escritório;
•
Móveis e utensílios em geral;
•
Produtos alimentícios.
Será de responsabilidade da Contratada a implantação de programas ambientais e
sociais relativos a danos ambientais que possam ser causados em decorrências das
atividades de implantação e manutenção do canteiro.
Deverão também ser construídos pela CONTRATADA todos os sistemas de utilidades
necessários à operação do canteiro tais como: sistema de água potável e para afins
não nobres; sistema elétrico para iluminação e força; sistema de esgotos sanitários e
de despejo, etc.
8.3.1. EDIFICAÇÕES E VEÍCULOS DE APOIO
A CONTRATADA deverá disponibilizar equipar e manter no local da Obra, edificações
de apoio que serão de uso exclusivo da Fiscalização durante a execução dos
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serviços e compreenderão basicamente um escritório e sanitários, além de escritório
de campo, para apoio da Fiscalização.
Os serviços de copa e cozinha, bem como manutenção e limpeza das instalações
destinadas à Fiscalização, deverá ser suprida pela CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá disponibilizar 2 (dois) veículos tipo caminhonete com tração
4x4, bem como 1 (uma) embarcação náutica de 18 pés cabinada com motor de 70
HP para apoio da Fiscalização.
8.3.2. SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ficará a cargo da CONTRATADA providenciar junto ao Órgão competente a
instalação de energia elétrica no seu canteiro de serviços, na parte destinada à
Fiscalização e no locais das obras.
As despesas com instalação e manutenção do sistema elétrico bem como as de
consumo de energia correrão por conta da CONTRATADA
8.3.3.

COMUNICAÇÕES

Para atender às necessidades de comunicação externa e interna está prevista a
instalação de redes telefônicas no local da obra.
A instalação e a manutenção das redes telefônicas correrão por conta e
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser oferecido sem ônus à Fiscalização,
1 (um) ramal telefônico e 1 (uma) linha direta de uso exclusivo
8.3.4.
DISPONIBILIZAR O CANTEIRO DE OBRAS AO ESTADO OU A
PREFEITURA MUNICIPAL AO FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.
Ao final da execução das obras o canteiro de obras deverá ser entregue ao Estado ou
a Prefeitura Municipal do local, por meio de termo oficial a ser firmado entre as partes.
8.3.5.

SEGURANÇA EM GERAL

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à
movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de
acidentes.
Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as
edificações e áreas de serviço sujeitas à incêndios, incluindo-se o canteiro de obras,
almoxarifados e adjacências.
Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada
noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular.
Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.
Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das
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instalações, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA
toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da
negligência durante a execução das obras até a sua entrega definitiva.
Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de
segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais
proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.
9.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O processo de medição do volume derrocado será realizado através da confrontação
entre batimetrias executadas, pela Contratada, antes e depois das detonações e
escavações de cada área, tendo-se como limite, para cubagem do material removido
a ser pago, a cota do greide de projeto do canal de navegação definida em cada
trecho. Não será pago o material removido abaixo da cota de projeto de cada trecho.
As batimetrias a serem executadas pela Contratada deverão ser obrigatoriamente,
acompanhadas pela Fiscalização. As referências altimétricas a serem utilizadas
durante o processo de redução das sondagens batimétricas, deverão ser as mesmas
utilizadas no Projeto Básico da obra.
O levantamento batimétrico deverá ser precedido do nivelamento das estações
fluviométricas a serem utilizadas na redução das sondagens, visando verificar se as
réguas instaladas estão em conformidade com as fichas de descrição existentes.
Os ecobatímetros a serem utilizados devem permitir obter precisão dos dados menor
ou igual a 5 cm (aproximadamente 0,5% da profundidade). Os ecobatímetros devem
ser precisos e permitir tanto leituras gráficas (analógicas) das profundidades
(ecogramas), quanto leituras digitais, no visor.
Nos levantamentos a serem realizados, o calado será medido após todos os
componentes da equipe estar em seus lugares e todos os equipamentos estarem
devidamente instalados.
Os ecobatímetros deverão ser calibrados a cada novo período de levantamento
buscando-se a correta medição da profundidade. Esta calibração é realizada
alterando-se a freqüência do sinal emitido e, conseqüentemente, obtendo-se uma
adequada velocidade de propagação do som na água.
O afastamento entre as linhas de sondagem (perfis batimétricos) deverá ser 5m
(cinco metros), e a velocidade da embarcação de sondagem não deverá ultrapassar a
5 nós.
O processamento dos dados batimétricos obtidos no levantamento e o cálculo de
volume derrocado serão efetuados separadamente pela Contratada e pela
Fiscalização, que deverão adotar dos mesmos parâmetros e critérios utilizados no
Projeto Básico. Para tanto a Contratada deverá fornecer à Fiscalização os dados
brutos gravados pelo programa HyPack, na extensão .raw, ou outro método eficiente
a ser definido pelas partes.
Os elementos produzidos deverão ser gravados em meio digital (CD-R/DVD-R),
sendo os arquivos digitais das plantas batimétricas no formato DWG, a batimetria em
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formato XYZ (sort 5 m) e o relatório descritivo e tabelas, respectivamente, nos
formatos DOC e XLS.
Um relatório deverá ser produzido pela Contratada contendo os valores de rocha
derrocada e alertando sobre possíveis falhas ou não atendimento da profundidade
mínima.
O Contratante não pagará os custos decorrentes de: paralisações de equipamentos,
reparos em equipamentos, movimentação de equipamentos, etc... Para tal, as
Licitantes deverão ter pleno e total conhecimento dos parâmetros técnico e
operacional dos equipamentos a serem utilizados nas operações, visando à
elaboração de suas propostas de preços e o cumprimento das metas de
produtividade.
As atividades de perfuração e detonação, escavação e transporte serão pagas por m³
nas quantidades efetivamente realizadas e aferidas pela Fiscalização.
Para efeito de pagamento, após cubagem do volume removido, será emitido um
Certificado de Medição por parte da Fiscalização.
A mobilização compreenderá a compensação integral pela disponibilização de
pessoal, equipamentos e embarcações no local dos serviços em plenas condições
operacionais, devidamente guarnecidos com as equipes técnicas e de apoio.
“A Contratada deverá disponibilizar a Fiscalização todos os equipamentos que serão
utilizados nos levantamentos batimétricos de aferição, quais sejam, no mínimo:
sistema DGPS, notebook, computador, monitor de vídeo de 17”, ecobatímetro de
dupla freqüência, software HYPACK versão Max e software AutoCAD 2009, ou outro
método a ser definido pelas partes.
Estes equipamentos deverão ser instalados em embarcação adequada, a qual servirá
de escritório à fiscalização, durante os trabalhos de acompanhamento e fiscalização
da obra.
A Contratada, durante a execução da obra, deverá operar os postos limnimétricos
existentes no trecho de execução dos serviços, de forma a obter de forma clara e
precisa as leituras dos níveis d’água do rio Tocantins. Deverão ser feitas, no mínimo,
duas leituras diárias, uma às 07:00 h e outra às 17:00h.
As medições e pagamentos serão elaborados nos termos do Anexo – Critérios de
Medições e Pagamentos do presente edital.
10.

MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES

A Contratada deverá instalar junto às torres de perfuração sistema de posicionamento
DGPS, dotado de correção diferencial, de forma a ser obtido um posicionamento
preciso dos equipamentos.
Os equipamentos de escavação e de transporte do material derrocado deverão estar
dotados de sistema de posicionamento DGPS com correção diferencial, de forma a
serem obtidos posicionamentos precisos dos locais de escavação e de bota fora.
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Quando da execução do processo de perfuração da rocha, todos os dados
necessários a identificação planialtimétrica de cada furo e as profundidades de
furação deverão ser observadas, de forma a serem obtidas as alturas de desmonte e
as subfurações reais adotadas para cada malha.
Para todo furo, deverão ser informados a lâmina d’água inicial e final, tempo de
perfuração e as leituras dos postos limnimétricos imediatamente adjacentes ao furo.
O sistema DGPS deverá ser utilizado para facilitar as operações de dragagem,
indicando em seu visor a área a ser desobstruída e o posicionamento da draga, em
tempo real. Como o posicionamento obtido por este aparelho contém erros devido a
efeitos atmosféricos, avaliação seletiva e aos satélites, que comprometem a sua
precisão, será interligado a ele o DGPS LGBX-PRO para eliminar ou reduzir esses
erros.
11.

BALIZAMENTO

Será de plena, total e irrestrita responsabilidade da Contratada o balizamento diurno e
noturno de todos os equipamentos e embarcações utilizadas nas operações de
perfuração, escavação e transporte do material derrocado. Para tal, a Contratada
deverá submeter à aprovação da CPAOR – Capitania dos Portos da Amazônia
Oriental um projeto de balizamento cego e luminoso, de acordo com as Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica – NORMAM-17 da Diretoria de
Hidrografia e Navegação (DHN), bem como as Normas Técnicas do Centro de
Sinalização Náutica e Reparos Almirante Moraes Rego (CAMR).
12.

PLANO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA

Será de responsabilidade da Contratada a elaboração e a implementação de um
Plano de Monitoramento e Controle de qualidade da água, de acordo os critérios e
exigências ambientais estabelecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente –
SEMA do estado do Pará.
13.
13.1.

CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFORTO AMBIENTAL

Com relação ao conforto das populações vizinhas aos desmontes são recomendáveis
os seguintes procedimentos:

•
Implantação de um sistema de informação à população quanto às
atividades de desmonte, envolvendo aspectos tais como: sinalização, horário de
detonação, procedimentos de segurança adotados, e outros;
•
Estabelecimento, de comum acordo com a comunidade, de horários
determinados de detonação com sinal sonoro audível que não gere desconforto
adicional atendendo as licenças emitidas;
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•
Uso de insumos, na operação de desmonte, de modo a minimizar os
impactos ambientais, especialmente os propagados pela atmosfera na forma de
ruído;
•
Implantação de um único canal de comunicação com a comunidade,
através de agente tecnicamente habilitado e familiarizado com as operações de
produção;
•
Implantação de uma sistemática de treinamento para os operadores
vinculados às tarefas de desmonte, visando habilitá-los na minimização dos
impactos ambientais;
•
Manutenção do registro do plano de fogo realizado, por um período
mínimo de um ano, para eventual verificação do órgão fiscalizador local;
•
Estabelecimento de um plano de monitoramento das detonações
compatível com as especificadas de cada área. (NBR9653: 2OO5)
13.2.

VISTORIA DE DANOS E VISTORIA PRÉVIA

Para prevenir a atribuição indevida de responsabilidades quanto a danos em
propriedades vizinhas a partir das atividades de detonação, é necessário adotarem
alguns procedimentos formais. Demonstrar simplesmente que a detonação não causa
problemas não é uma defesa completa e eficiente.
Existem cinco procedimentos que devem ser adotados para esclarecer estas dúvidas,
a saber:
I.

Relatório Detalhado de Fogo;

II.
Instrumentação das Detonações com emissão de Relatórios de Medição de
Vibração e de Deslocamento de Ar;
III.

Inspeções antes da detonação - Vistoria Prévia;

IV.

Inspeções após o término da detonação – Pós-Vistorias;

V.

Avarias de engenharia.

Os procedimentos I e II são normalmente conduzidos em detonações realizadas por
minerações, pedreiras e construtoras de bom nível técnico e com responsabilidade
social. Um relatório de fogo completo pode fornecer todas as informações desejadas
em ternos de engenharia de explosivos.
O procedimento III é normalmente adotado em minerações e pedreiras nos EEUU,
onde estas indústrias estão protegidas por um cinturão de segurança, além da
propriedade, contra qualquer tipo de urbanização e está sendo cada vez mais
freqüentemente utilizado por CONTRATADAS brasileiras quando executam obras em
áreas urbanas.
Residências e demais construções, dentro de uma faixa de 100 metros de distância
do limite do cinturão, são inspecionadas visualmente e fotografadas detalhadamente.
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Em seguida é emitido um relatório por propriedade onde serão registrados os danos e
patologias já existentes. Tal trabalho é realizado antes do início das operações de
desmonte por explosivos. Esta prática é muito eficaz para mostrar que as detonações
não são a causa inicial dos danos ou de agravamento de danos existentes. O serviço
de vistoria prévia deve ser terceirizado, não cabendo nem à CONTRATADA nem à
executora dos desmontes a sua realização, para evitar conflitos de interesses.
O procedimento IV tem muito valor apenas quando se adotou o procedimento 3 e
deve ser realizado pela mesma empresa que tenha realizado a vistoria prévia.
O procedimento V é adotado quando existe grande defasagem de tempo entre a
inspeção antes das primeiras detonações e a inspeção após as detonações ou
quando não existirem os procedimentos 3 e 4.
13.3.

EFEITOS NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE

13.3.1.

GASES E FUMAÇAS

A detonação de um explosivo é uma reação muito rápida entre o combustível e o
oxidante produzindo em uma situação ideal, dióxido de carbono, vapor de água e
nitrogênio. Contudo, em reações reais, além dos gases são produzidos vapores em
forma de fumaças tais como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio que, a céu
aberto, são usualmente dispersados pelo vento e correntes de ar num curto espaço
de tempo, não chegando a prejudicar os animais e seres humanos, porém, no
subaquático, medidas de prevenção devem ser tomadas com detonação de microcargas, diversos dias antes das detonações de grande porte, para afugentar os
peixes da água, minimizando a possibilidade de mortandade dos mesmos.
13.3.2.

VIBRAÇÕES

A velocidade da partícula é o melhor parâmetro para descrever a vibração e danos
potenciais para uma classe de estruturas com características de resposta bem
definida Ela é diferente da velocidade de propagação. A velocidade de oscilação é a
velocidade da partícula e velocidade de propagação é a velocidade na qual a onda
sísmica viaja pela terra, do ponto da detonação para o sensor. São três as
componentes da velocidade da partícula: vertical, longitudinal e transversal. A
resultante é o indicador mais usual.
13.3.3.

IMPACTO DE AR (PRESSÃO ACÚSTICA) / RUÍDO

É outro efeito indesejável produzido pela detonação. Os danos e as reclamações
causados pelo impacto de ar são relacionados com o Plano de Fogo, condições do
tempo e sensibilidade humana.
O efeito do impacto de ar é propagado via uma onda de compressão que viaja na
atmosfera, similarmente à onda viajando no solo. Sob determinadas condições
atmosféricas e Plano de Fogo inadequado, o impacto de ar produzido pode viajar
longas distâncias. Esta onda consiste de som audível e concussão ou som pouco
audível. Se a pressão desta onda, dita pressão acústica, é suficientemente alta, ela
pode causar danos.
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O impacto de ar é medido e reportado como pressão acústica, isto é, pressão acima
da pressão atmosférica. Normalmente é fornecido em kg/cm² ou em decibéis (dB).
Decibel é uma expressão exponencial para a intensidade do som que se aproxima da
resposta do ouvido humano.
13.3.4.

MAROLAS

Poderão ser instalados na lâmina d água, próximo ao local de detonação, cordões de
flutuadores anti marolas em polietileno, para minimizar o efeito destas, caso haja
necessidade.
13.3.5.

LINE DRILLING

Junto às construções próximas às detonações, poderá ser feito uma linha de furos
adjacentes (line drilling), sempre 1,00 m abaixo da cota de detonação, para criar um
anteparo às possíveis passagens de ondas de vibração, caso haja necessidade.
13.3.6.

CORTINAS DE BORBOLHA

Poderá ser colocado um conjunto pneumático, com dispositivos submersos, no lado
que se quer preservar das ondas de choque, para gerar uma cortina de borbolha.
13.3.7.

ULTRALANÇAMENTO

Neste caso, em específico, não se aplica, em função da cobertura de água sobre a
rocha a ser detonada.
Para estudo particular de determinada operação é extremamente útil mapear o
ultralançamento em relação à área de detonação, levando-se em conta o peso dos
fragmentos ultralançados
13.3.8.

MANTAS DE BORRACHA

Nos locais de maior risco ao impacto, colocar-se-á mantas de borracha e/ou pneus,
para absorção do impacto provocado pela detonação, através da água. A água, por
ser incompressível, transmite o impacto. Não confundir o conceito de vibração através
da rocha com o do impacto.
14.

MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS

14.1.

GASES E FUMAÇAS

A prevenção é feita adotando explosivo original ensalsichado tipo emulsão.
14.2.

VIBRAÇÕES

A prevenção será feita de acordo com os seguintes procedimentos:

•
Adotar acessório e esquema de ligação que dificulte a sobreposição de
tempos;
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•
Adotar carga máxima por espera de acordo com a Equação de Propagação
Sísmica Teórica estabelecida, levando-se em consideração a distância do fogo à
interferência externa mais próxima.
14.3.

CONTROLES DE VIBRAÇÃO

Redução da carga por espera. Este procedimento é o mais importante na redução da
amplitude da velocidade da partícula e da pressão acústica. Isto pode ser conseguido
por: redução do número de furos por espera, diminuindo o diâmetro dos furos e
escalonamento da carga dentro do furo.
14.4.

ULTRALANÇAMENTO

Para evitar o ultralançamento de fragmentos, telas sobrepostas deverão ser utilizadas
nos locais em que as edificações se aproximem do local da detonação e que não haja
muros de proteção ou qualquer outro anteparo.
14.5.

LIGAÇÃO DOS FUROS

Executar a amarração ou ligação dos furos conforme detalhado no esquema de
ligação, constante no Plano de Fogo;
Inspecionar a área, verificando-se todas as sobras de materiais explosivo-acessórios
foram recolhidas e devidamente armazenadas;
Após a amarração, o Blaster deverá efetuar a conferência rigorosa da ligação e
acionar a Segurança do Trabalho para efetuar o isolamento da área para detonação.
14.6.

DETONAÇÃO

Afastar o flutuante no mínimo 30 metros do local da detonação;
Verificar se todos os procedimentos de segurança descritos em procedimento
específico e APR foram obedecidos.
A colocação da espoleta de iniciação do fogo somente será feita depois de concluída
a execução e liberação da área;
Para a iniciação do fogo, deverá ser utilizada espoleta elétrica ou não elétrica de tubo
de choque ou estopim e deve ser efetuada por um Blaster ou com acompanhamento
deste;
O isolamento da área será executado conforme procedimento específico da Área de
Segurança do Trabalho e conforme APR.
Para a detonação algumas medidas de segurança deverão ser adotadas como:
a.

Toque longo 15 minutos antes da detonação para evacuação da área;

b. Todos os Integrantes que estiverem em atividades externas deverão seguir
para os Pontos de Encontros;
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c.
Toque longo 5 minutos antes da detonação para isolamento e paralisação
na passagem do canal.
d.

Toque longo 1 minuto antes da detonação;

e.

Toque contínuo no momento da detonação;

f.

Após a detonação, checagem da área pelo Blaster.

No caso de liberação da área (liberada pelo Blaster), toque longo de 1 minuto;
Em caso de falha na detonação do plano de fogo, será realizado novo acionamento
para iniciação, de imediato, sendo que para esse procedimento não será dado toque
de sirene.
A comunicação para liberação de tráfego e/ou para informação das pessoas de modo
geral, será realizada via meios de comunicação interna.
15.

SISMOGRAFIA

15.1.

PLANEJAMENTO

A detonação deverá ser acompanhada de ensaio sismográfico para verificarmos a
vibração nas residências da região. Em função dos serviços não estarem sendo
executados em área urbana utilizaremos os limites de velocidade de partícula máxima
de 50 mm/s para freqüência > 40 HZ e de 128 dB para pressão acústica nas
edificações mais próximas.
15.2.

MONITORAMENTO

Deverá ser utilizado, sismógrafo preparado para captação de vibrações e
deslocamento de ar.
Os geofones deverão ser fixados convenientemente ao piso e nivelados seguindo as
recomendações da NBR-9653:2005.
15.3.

RELATÓRIO DE FOGO

O Relatório de Fogo será preenchido e calculado antes da detonação.
Muitos itens da eficiência da detonação apenas estarão disponíveis depois da
limpeza.
A produção média na limpeza pode ser um item a mais a ser incorporado na
eficiência.
A ligação e esquema de carregamento não precisam ser desenhados, pois eles são
imutáveis para o objetivo deste procedimento.
Nada precisa ser feito em termos de preenchimento dos consumos e consumos
específicos, pois a planilha fornece estes dados.
15.4.

LIMPEZA
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Após as detonações será feita a limpeza do fogo com equipamentos apropriados.
15.5.

CONTROLE DO PROCESSO
O controle dos procedimentos de execução sem efetuado através de:

•

Verificação da vibração induzida pela detonação;

•

Análise da fragmentação obtida na detonação;

•

Controle dos materiais explosivos utilizados.

16.

SEGURANÇA DAS EQUIPES DE DESMONTE

16.1.

ANTES DO CARREGAMENTO

•

O cabo de fogo deve seguir os padrões locais para limpeza da área.

•
O cabo de fogo é o responsável pela remoção de todo o equipamento e
pessoal da área de fogo.
•

A área de fogo deve ser definida pela supervisão.

•
Sirene deve ser usada para alertar e seu alcance mínimo deve ser de
300m.
•
A iniciação a ser preparada deve garantir que o fogo seja detonado por
sistema elétrico ou não elétrico de tubo de choque ou estopim.
16.2.

DURANTE O CARREGAMENTO

•

Não carregar furos que não foram programados para detonar.

•
Terminado o carregamento, remover imediatamente toda a sobra de
explosivos e acessórios.
•

Metal não faiscante poderá ser usado para interligar os bastões.

•

Evitar tamponamento violento.

•

Nunca tamponar o cartucho escorva.

•
No tamponamento tomar cuidado para não danificar tubetes de sistema
não elétrico de tubo de choque, cordel detonante ou fios de espoletas elétricas.
•

Nunca deixar os furos já carregados sem vigilância.

•

Nunca deixar explosivo ou acessório não usado na área de detonação.

•
Somente ferramentas usadas no carregamento podem permanecer na área
de detonação após a chegada do explosivo. Máquinas e outros equipamentos
devem permanecer fora desta área.
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•

Não operar equipamentos a menos de 15 metros de furos carregados.

•
A única atividade que é permitida na área de detonação é aquela requerida
para carregamento dos furos com explosivos.
•
No final do carregamento o cabo de fogo deve verificar a ligação do fogo
para garantir que todas as cargas serão propriamente ligadas ao circuito.
•

A detonação deverá ocorrer no horário pré-estabelecido.

17.
ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANUSEIO DOS EXPLOSIVOS E
ACESSÓRIOS
A armazenagem dos explosivos e acessórios deverá ser feita em paiol devidamente
credenciado, conforme estabelecido no regulamento aprovado pelo Decreto n- 3.665
de 20 de Novembro de 2000 - Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados (R-105).
Os explosivos e acessórios serão transportados e acondicionados na obra por
veículos devidamente licenciados pelo Ministério da Defesa, conforme estabelecido
no Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).
No final do dia o saldo de explosivos será retirado da obra e armazenado no Paiol.
18.

PLANO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Deverá ser apresentado um plano de Higiene e Medicina do trabalho com
abrangência em todos os aspectos da obra, descrevendo os procedimentos de
manutenção, limpeza, vigilância e sinalização, tanto nas áreas do canteiro de obra
como nas áreas de trabalho, incluindo ainda as áreas dos portos de transbordo e
trechos do canal e adjacências.
18.1.

APLICAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA

Deverá ser elaborado um Plano de Prevenção de Acidentes por técnico de Segurança
e Medicina do Trabalho habilitado para treinar todo o pessoal envolvido nos serviços,
fazendo cumprir de forma integral a Portaria n˚3214 de 8 de Junho de 1978 do
Ministério do Trabalho.
A aplicação do Plano de Segurança dar-se-á através da adoção de medidas
preventivas de segurança. Estas englobam todos os dispositivos necessários a
adequada proteção do efetivo alocado às obras, no que se refere às medidas de
alcance individual e coletiva.
18.2.

MEDIDAS DE ALCANCE INDIVIDUAL

As medidas de alcance individual consistem na utilização dos equipamentos de
proteção individual (EPI´s), que destinam-se a proteger a integridade física do
trabalhador.
A distribuição, inspeção do funcionamento e observância da utilização dos EPI´s
ficará a cargo da equipe de segurança da obra.
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Os EPI´s a serem utilizados nesta obra consistem em:

18.3.

•

Capacete de Segurança;

•

Avental de Raspa com mangas, além de perneiras;

•

Capas de PVC;

•

Luvas de raspa e de PVC;

•

Botas impermeáveis de PVC;

•

Avental de PVC;

•

Botas de segurança;

•

Óculos de segurança;

•

Protetores auriculares;

•

Máscaras de segurança;

•

Respirador e máscara de filtro;

•

Colete salva-vidas dotado de refletores.
MEDIDAS DE ALCANCE COLETIVO

As medidas de alcance coletivo são as medidas adotadas quando os riscos a que os
funcionários forem submetidos possam afetar a mais de uma pessoa.
Estas medidas pretendem neutralizar a fonte do risco no lugar em que este se
manifesta.
19.

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

Serão colocadas em locais visíveis para os trabalhadores, estrategicamente
distribuídas pelos canteiros, placas alusivas a presença de acidentes de trabalho,
visando alertar e conscientizar a todos.
Em função das características específicas de cada ambiente de trabalho da obra,
serão empregados diferentes tipos de sinalização:

•
Sinalização de perigo: será utilizada nas situações onde o risco de
ocorrência de acidentes for grande ou iminente.
•
Sinalização de atenção: esta objetiva a prevenção de acidentes, contendo
mensagens e alertando quanto às práticas arriscadas.
•
Placas de segurança: estas placas serão utilizadas para transmitir
mensagens ou instruções gerais relacionadas com medidas de segurança,
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sendo afixadas em locais de grande circulação ou densidade de massa
trabalhadora, tais como refeitório, chaperia, etc.

•
Placas de aviso: estas placas serão destinadas ao fornecimento de
informação e avisos em geral, sendo afixadas em locais de grande circulação,
como no caso anterior.
•
Sinalização de combate a incêndios: as placas destinadas a sinalização de
combate a incêndios serão confeccionadas em concordância com os
dispositivos fixados pelas Normas Vigentes e indicados os locais e tipos de
equipamentos para esta finalidade, alertando sobre o seu uso adequado.
•
Sinalização educativa: esta sinalização tem caráter fundamental e destinase ao envio de instrução e informação de segurança, como apelos relacionados
ás medidas de ordem, arrumação e limpeza. Será distribuída nos locais de uso
coletivo, onde for grande a penetração entre os trabalhadores.
•
Sinalização de tráfego: esta sinalização destina-se a regulamentação e
advertência no que se refere ao tráfego de veículos nas áreas internas dos
Canteiros e ou longo das obras.
Além de toda a gama de sinalização acima listada, será implantado nas obras
um conjunto de dispositivos visando à sinalização dos locais de trabalho.
a)

Áreas de derrocamento

Serão balizadas com bóias vermelhas, determinando região de trabalho com
detonações. Essa será a área crítica de controle.
Nas áreas próximas dos serviços de derrocamento serão colocadas placas nas
margens do rio de forma a manter os banhistas e pescadores fora d água
principalmente quando soar a sirene de alerta de detonação. Será utilizada uma
embarcação ligeira provida de sirene, que fará a patrulha no período anterior às
detonações.
b)

Embarcações

Serão empregados nas embarcações quando fundeadas luzes (à noite) e marcas (de
dia) de ´´embarcação fundeada``, ou quando rebocadas somente em período diurno a
marca de ´´Reboque``.
Após o por do Sol e até o amanhecer, os conveses das embarcações (flutuante, balsa
de apoio e rebocador) permanecerão iluminados por luz própria e iluminados por
refletores.
As embarcações de apoio e serviço estarão equipadas com luzes de navegação
pertinentes.
Os ferros de ancoragem das embarcações fundeadas serão sinalizados com bóias de
arranque pintadas com tinta refletiva.
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A Licitante deverá obedecer no que couber, a NORMAM 02 – EMBARCAÇÕES
EMPREGADAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR e também a NORMAM 17 – AUXILIOS
À NAVEGAÇÃO, disponíveis no site: www.dpc.mar.mil.br
c)

Salvatagem

Todas as embarcações (flutuantes, barcos de apoio, balsa, etc.) deverão estar
dotadas de equipamentos de salvatagem compatíveis com suas respectivas lotações
e usos.
Estes equipamentos (botes, coletes salva-vidas, etc.) deverão ter sempre os seus
prazos de validade vistoriados.
Caberá ao técnico de segurança do trabalho o controle destes materiais, bem como a
obrigatoriedade de seu uso.
d)

Sistema de vigilância

O sistema de vigilância das obras terá como objetivo proteger e garantir as
instalações e funcionários das obras.
Deverá ser dada ênfase ao sistema de vigilância dos paióis de explosivos se for o
caso, os quais deverão ser guardados 24 horas por dia.
e)

Sistema de iluminação

As áreas externas dos canteiros de obras serão adequadamente iluminadas, sendo
dada especial atenção aos locais de acesso e circulação de pessoal e carga, assim
como as áreas de embarque e desembarque de pessoal.
20.

PLANO DE HIGIENE

As medidas relacionadas a seguir serão observadas para a permanente higiene dos
canteiros de obras e preservação ambiental e ecológica do ambiente.
Os locais de trabalho serão mantidos higienicamente limpos e arrumados, sendo
distribuídos recipientes com tampa para o recolhimento do lixo, restos de comida e
detritos em geral.
Não será permitido o acúmulo de materiais de qualquer natureza que possam
proporcionar o empoçamento de água em locas sanitárias.
Os reservatórios serão mantidos constantemente cobertos, evitando-se assim
condições propícias à proliferação de mosquitos ou outros insetos.
Os esgotos e as águas servidas provenientes dos canteiros de obra, caso não haja
possibilidade de ligação com a rede pública, serão recolhidos através de redes
enterradas e lançados em fossas sépticas, que serão construídas para esta
finalidade.
Detritos, lixos e materiais imprestáveis de qualquer natureza não serão acumulados
no canteiro, mas encaminhados às áreas onde haja coleta pública. O lixo industrial,
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como resíduos metálicos, pontas de eletrodo, embalagens, etc. serão armazenados
em tambores metálicos para posterior remoção pelo serviço de limpeza pública.
Os refeitórios serão providos de recipientes de aço para a coleta de restos de
refeições, sendo os mesmos lavados, no mínimo, duas vezes por semana.
No tocante a sanitários, as medidas de higiene consistirão na lavagem dos mesmos,
diariamente, de preferência no período noturno.
20.1.

ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO

Para garantir um pronto atendimento aos funcionários das obras e promover
orientação quanto à segurança dos mesmos, será mantido no Canteiro Central,
médico e enfermeiro para atendimento de primeiros socorros.
Para o atendimento aos casos mais graves a empresa deverá manter uma
ambulância para remoção e transporte do paciente ao hospital conveniado
21. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Após a liberação da 1ª ordem de serviço, deverá haver reunião da
CONTRATANTE e CONTRATADA tendo por objetivo a definição dos trechos
para detalhamento e execução da obra, reunião esta que será objeto de ata
correspondente.
A CONTRATADA deverá incluir na legenda do desenho, logo acima do quadro de
revisões do detalhamento do projeto básico, um quadro contendo a sua Logomarca,
bem como as informações referentes ao número do Contrato, nome do responsável
técnico pela execução do respectivo ramal, e o número do seu Registro no CREA.
No momento da emissão inicial do “As-built”, o CONTRATANTE orientará a
CONTRATADA no sentido de dar seqüência na revisão presente nos desenhos de
projeto, devendo assim continuar a numeração seqüencial da revisão até a aprovação
final do respectivo “As-Built”, por parte da fiscalização do DNIT.
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ANEXO III
CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTO
OBJETO:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERROCAMENTO (ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE
DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA PELO MÉTODO SUBAQUÁTICO A FOGO).
LOCAL:
RIO TOCANTINS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ILHA DA BOGÉA (Km
350) E A LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA DO TAURÍ (Km 393), NUMA
EXTENSÃO DE 43 km, NO ESTADO DO PARÁ.
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Objetivo:
O objetivo principal é estabelecer os critérios de medições e pagamento das
atividades de execução das obras de derrocamento com escavação e transporte de
materiais de 3ª categoria pelo método subaquático a fogo, no rio Tocantins, trecho
compreendido entre a ilha da Bogéia (km 350) e a localidade de Santa Terezinha do
Taurí (km 393), numa extensão de 43 km, no estado do Pará, a saber:
1. CANTEIRO DE OBRAS.
A construção do canteiro de obras compreende todas as atividades necessárias para
execução das obras, objeto da licitação, incluindo todos os serviços preliminares,
construções das edificações, vias de circulação, infraestrutura, paiol para guarda de
explosivos conforme as normas do Exército e construção de carreira – rampa de
acesso do canteiro ao rio Tocantins, sem a elas se limitar.
MEDIÇÃO
Será feita pelas quantidades executadas e suas respectivas unidades multiplicadas
pelo coeficiente de utilização x preços unitários constantes na planilha denominada de
canteiro de obras, da proposta comercial da CONTRATADA, após aprovação da
fiscalização.
PAGAMENTO
Será feito de acordo com a medição executada e aprovada pela fiscalização.
2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
PORTE
Os serviços consistem na mobilização e desmobilização de equipamentos de grande
porte, necessários à execução das obras de derrocamento de materiais de 3ª
categoria pelo método a fogo no rio Tocantins. Deverão ser respeitadas como limite
máximo as quantidades estimadas dos equipamentos constantes na composição de
preços do DNIT, objeto da licitação.
2.1. Mobilização dos equipamentos de grande porte:
MEDIÇÃO
Será feita pela quantidade de equipamentos mobilizados, flutuando no rio Tocantins,
se for o caso, nos trechos dos trabalhos a serem realizados, multiplicadas pela
distância de transporte medidas em km x valor unitário respectivo, mais as parcelas
de materiais e mão de obra utilizada, constante na composição de preços da proposta
comercial da CONTRATADA. A distância de transporte será medida em km, tendo
como ponto inicial o local de carga dos equipamentos para transporte e o ponto final
de descarga no rio Tocantins, no município de Itupiranga, Estado do Pará, a ser
aprovada pela fiscalização.
PAGAMENTO
Será feito de acordo com a medição executada e aprovada pela fiscalização.
2.2. Desmobilização de equipamentos de grande porte:
MEDIÇÃO
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Será feita pela quantidade de equipamentos desmobilizados multiplicadas pela
distância de transporte medidas em km x valor unitário respectivo, mais as parcelas
de materiais e mão de obra utilizada, constante na composição de preços da proposta
comercial da CONTRATADA. A distância de transporte será a mesma utilizada nos
cálculos da mobilização.
PAGAMENTO
Será feito de acordo com a medição executada e aprovada pela fiscalização.
3. DERROCAMENTO DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA (Perfuração, detonação,
escavação e carga no batelão, transporte fluvial, manobra e descarga no botafora)
Os serviços consistem na execução de derrocamento de materiais de 3ª categoria,
pelo método a fogo, incluindo todas as atividades de perfuração, detonação,
escavação e carga no batelão, operação de manobra, transporte fluvial e descarga no
bota-fora. O plano de fogo, malha, razão de carga por m³ de derrocamento, devem
resultar numa granulometria adequada dos materiais que permitam a sua escavação,
carregamento e transporte nos batelões até os bota-foras estabelecidos pela
fiscalização.
Os locais de bota-fora, estudados preliminarmente, constam em planta anexa ao
presente edital.
Linhas de medições topobatimétricas efetuadas antes do início dos trabalhos:
As linhas topobatimétricas, levantadas no campo pelas equipes da fiscalização do
CONTRATANTE e da CONTRATADA, serão efetuadas no início dos trabalhos de
derrocamento das rochas, por meio de seções transversais de 5 em 5 (cinco) metros,
ou quando necessário de 2 em 2 (dois) metros, para uma melhor precisão do volume
de derrocamento. Esses levantamentos deverão ser efetivados, sempre, em atividade
de campo comum entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, porém utilizando-se
equipamentos distintos. Os níveis d'água serão monitorados localmente com a
implantação de um conjunto de réguas linimétricas de controle horário do nível d'água
e/ou outro conjunto já existente instalado por ocasião dos estudos da elaboração do
projeto básico elaborado pela UFPA. Essa estação linimétrica deverá estar próxima
ao local das rochas a serem derrocadas, em distância, até, uma largura do rio,
aproximadamente. Integra a estação linimétrica a implantação de uma Referência de
Nível – RN (marco de concreto ou similar), em local a salvo de enchentes,
devidamente “amarrada” à rede de nivelamento, geralmente existente, bem como,
uma “testemunha” próximo às réguas linimétrica. A implantação da estação constará
de um nivelamento e contra-nivelamento, em padrão próprio da Agencia Nacional de
Águas – ANA. As observações, de forma geral, deverão ser realizadas diariamente as
7:00 e 17:00 horas. Quando dos levantamentos topobatimétricos as leituras de réguas
serão horárias.
Linhas de medições topobatimétricas efetuadas no final de cada trecho e/ou
subtrecho derrocado:
Deverão ter os mesmos parâmetros e procedimentos realizados nas medições
efetuadas antes do início dos trabalhos acima descritos. São as linhas levantadas no
campo pela equipe de topografia e ou batimetria do CONTRATANTE e
CONTRATADA efetuadas no final de cada trecho e/ou subtrecho derrocado para
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determinação dos volumes de derrocamento de rochas executados, para efeitos de
medição, por meio de seções transversais de 5 em 5 (cinco) metros, ou quando
necessário de 2 em 2 (dois) metros, para uma melhor precisão do volume de
derrocamento.
Linhas de cotas do projeto do canal de navegação:
São as linhas de cotas constantes no projeto do canal de navegação, objeto desta
licitação.
Linhas final da cota de derrocamento executada pela CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá executar os trabalhos de derrocamento de rochas e seu
plano de fogo, adequadamente, dentro da melhor técnica, levando-se em
consideração de que quaisquer saliências ou pontas de rochas, após a sua
detonação, escavação e remoção, fiquem numa cota igual ou menor ao nível da cota
de fundo do projeto do canal de navegação, objeto da licitação. Não serão admitidas
tolerâncias de saliências e/ou pontas de rochas acima do nível da cota de fundo
do projeto do canal de navegação.
MEDIÇÕES
As medições serão feitas pelo CONTRATANTE por metro cúbico de derrocamento de
materiais de 3ª categoria executados pelo método subaquático a fogo, incluindo todas
as atividades de perfuração, detonação, escavação e carga no batelão, operação de
manobra, transporte fluvial e descarga no bota-fora. Os cálculos dos volumes
executados, serão feitos pela diferença de cota entre a linha das medições
topobatimétricas medidas antes do inicio dos trabalhos e a linha de medição do
levantamento topobatimétrico realizado no final de cada medição no mês, limitados
pelo nível da cota de fundo do projeto do canal de navegação, anexo ao edital de
licitação, estabelecido para cada um dos trechos e/ou subtrechos, para efeito de
medição, sendo, portanto, desconsiderados quaisquer volumes derrocados e/ou
removidos/deslocados, abaixo do nível da cota de projeto do referido canal de
navegação.
Os volumes calculados por meio dos levantamentos topobatimétricos (antes e depois)
deverão ser conferidos e analisados com os dados constantes no relatório da parte
diária de responsabilidade do Engº responsável pelo plano de fogo do local. Eventuais
discrepâncias deverão ser analisadas e apuradas pela fiscalização.
A medição do transporte fluvial será feito pelo momento de transporte, obtido pela
multiplicação do volume de escavação “in situ” (corte) pela distância de transporte
(DT). A DT será medida em linha reta pelo projeto, tendo como ponto inicial o centro
de massa (CM1) do trecho de derrocamento executado e o ponto final com sendo o
centro de massa (CM2) do bota-fora definido pela fiscalização. A cota máxima
admitida do nível do material de derrocamento, após o depósito nos locais profundos
do próprio canal, denominados de “canyons” e/ou bota-fora deverá ser no máximo 1
(um) metro abaixo da cota de grade de projeto do canal de navegação, a qual será
aferida por meio de levantamento topobatimétrico no local, a ser aprovada pela
fiscalização.
As medições serão realizadas no final de cada mês.
Etapas de Medições
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1ª etapa – Perfuração e detonação subaquática.
A medição será feita pelos procedimentos acima descritos no trecho e/ou sub-trecho
que foi executado a perfuração e detonação subaquática, aprovada pela fiscalização.
PAGAMENTO – 1ª etapa
Será feito de acordo com a medição, por metro cúbico de derrocamento de materiais
de 3ª categoria executados pelo método a fogo, incluindo todas as atividades acima
descritas multiplicadas pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e
preços da proposta comercial da CONTRATADA e após a aprovação da
CONTRATANTE, a saber:
30% (trinta por cento) multiplicado pelo valor unitário constante no item 3.1 da
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA x
quantidades executada na conclusão da perfuração e detonação subaquática,
aprovada pela fiscalização.
2ª etapa – Escavação e carga, transporte fluvial, manobra dos batelões e
descarga dos materiais derrocados no bota-fora.
A medição será feita pelos procedimentos acima descritos no trecho e/ou sub-trecho
que foi executado a escavação e carga, transporte fluvial, manobra dos batelões e
descarga dos materiais derrocados no bota-fora, aprovada pela fiscalização.
PAGAMENTO – 2ª etapa
Será feito de acordo com a medição, por metro cúbico de derrocamento de materiais
de 3ª categoria executados pelo método a fogo, incluindo todas as atividades acima
descritas multiplicadas pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e
preços da proposta comercial da CONTRATADA e após a aprovação da
CONTRATANTE, a saber:
20% (vinte por cento) multiplicado pelo valor unitário constante no item 3.1 mais o
item 3.2 da planilha de quantidades e preços da proposta comercial da
CONTRATADA x quantidades executada na conclusão da escavação e carga,
transporte fluvial, manobra dos batelões e descarga dos materiais derrocados no
bota-fora, aprovada pela fiscalização. O valor correspondente ao item 3.2 será
calculado pelo volume executado no item 3.1, nesta etapa, multiplicado pela Distancia
de Transporte (DT). A DT será medida em linha reta pelo projeto, tendo como ponto
inicial o centro de massa (CM1) do trecho de derrocamento executado e o ponto final
o centro de massa (CM2) do bota-fora definido pela fiscalização.
3ª etapa – Na conclusão dos trabalhos de derrocamento no trecho –
comprovação da execução na cota do “grade” do canal.
A medição será feita após os procedimentos acima descritos no trecho e/ou subtrecho, após a constatação de que os trabalhos de derrocamento executados estão
na cota de grade de projeto do fundo do canal projetado, devidamente comprovado
pelos levantamentos topobatimétricos realizados, sem saliências ou pontas de rocha
acima da cota de fundo do canal, sendo, desconsiderados para efeito de medição
e
pagamento,
quaisquer
volumes
derrocados
e/ou
escavados,
removidos/deslocados, abaixo do nível da cota de grade de projeto do canal de
navegação, aprovada pela fiscalização.
PAGAMENTO – 3ª etapa
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Será feito de acordo com a medição, por metro cúbico de derrocamento de materiais
de 3ª categoria executados pelo método a fogo, incluindo todas as atividades acima
descritas multiplicadas pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e
preços da proposta comercial da CONTRATADA e após a aprovação da
CONTRATANTE, a saber:
50% (cinqüenta por cento) multiplicado pelo valor unitário constante no item 3.1
mais 80% (oitenta por cento) do valor do item 3.2 da planilha de quantidades e
preços da proposta comercial da CONTRATADA x quantidades executada na
conclusão total das atividades dos itens 3.1 (Perfuração, desmonte subaquático,
escavação e carga, manobra e descarga dos materiais derrocados no bota-fora) e 3.2
(Transporte de transporte fluvial do material derrocado em batelão com empurrador
ou auto-propelido para depósito em bota-fora aprovada pela fiscalização.
4. EQUIPAMENTOS E PESSOAL A DISPOSIÇÃO – PERÍODO IMPRODUTIVO –
CHEIAS – COTA ACIMA DE 8 (OITO) METROS
Consiste na remuneração de equipamentos e pessoal a disposição – período
improdutivo – cheias – após a constatação de que a cota do rio Tocantins ultrapassou
a 8 (oito) metros acima do seu nível médio, no trecho de trabalho dos equipamentos.
A constatação de tais níveis será por meio das estações linimétricas que deverão ser
instaladas próximas e representativas a cada trecho do pedral a ser derrocado,
obedecendo, inclusive, no que couber, a legislação vigente. A estação linimétrica é a
implantação de uma Referência de Nível – RN (marco de concreto ou similar), em
local a salvo de enchentes, devidamente “amarrada” à rede de nivelamento, geral
existente, ou a instalar, bem como, uma “testemunha” próximo às réguas linimétrica.
Cada régua deverá ter seus marcos de referência (no mínimo dois), implantados por
meio de nivelamento e contra-nivelamento entre si e aos demais postos da região e
todos os serviços e materiais, necessários a instalações dos postos linimétricos,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANA (Agencia Nacional de Águas).
As leituras de todas as réguas limnimétricas existentes ao longo do trecho em estudo,
deverão ser feitas, no mínimo, diariamente as 07:00 e 17:00 horas, durante o período
de desenvolvimento dos trabalhos.
MEDIÇÃO
Será feita pelas quantidades de horas improdutivas dos equipamentos e pessoal
apuradas ao final de cada mês multiplicada pelos valores unitários constante nas
composições de preços e planilha de quantidades e preços da proposta comercial da
CONTRATADA, devidamente comprovada, por meio de órgãos oficiais, de que o nível
do rio Tocantins ultrapassou a 8 (oito) metros acima do seu nível médio no trecho de
trabalho dos equipamentos, somente a partir de 360 (trezentos e sessenta dias) a
contar da data de assinatura do contrato.
PAGAMENTO
Será feito de acordo com a medição executada e aprovada pela fiscalização.
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ANEXO IV
ORÇAMENTO

OBJETO:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERROCAMENTO (ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE
DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA PELO MÉTODO SUBAQUÁTICO A FOGO).
LOCAL:
RIO TOCANTINS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ILHA DA BOGÉA (Km
350) E A LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA DO TAURÍ (Km 393), NUMA
EXTENSÃO DE 43 km, NO ESTADO DO PARÁ.
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