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Fls.:___________ 

 

 

 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – CPL/SETRAP 

Nº DA LICITAÇÃO 866307 (e- licitações) 

TIPO: “MENOR PREÇO” 

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 

horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:13 /04/2021, às 09h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:28/04/2021, às 08h:00m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/04/2021, às 08h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/04/2021, às 09h:00m 

Órgão Licitante 
Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA - End. Rodovia 

BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP. 

Para Consultas e 

informações 

Preferencialmente por e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

Contatos: (096) 98113-0504, (096) 98122-4220 e (096) 99158-1466. 

Horário de expediente para informações: Das 08:00 às 13:00 horas 

(atenção no horário). 

Será disponibilizado o Edital também no site 

https://compras.portal.ap.gov.br. 

Os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes a este edital, 

compete ao licitante acompanhar as informações através dos sites: 

www.licitacoes-e.com.br e https://compras.portal.ap.gov.br.  

 
Ressalva-se que,  com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a 

presente licitação será realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e  Lei 10.520/2002 

e demais legislações citadas no preâmbulo do Edital. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
https://compras.portal.ap.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://compras.portal.ap.gov.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021 - CPL/SETRAP 

Nº da Licitação: 866307 (licitações – e) 

 

TIPO: “MENOR PREÇO” 

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Consultiva para 

Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Engenharia 

para atendimento das demandas dos Programas/Ações Governamentais previstas no 

Plano Plurianual (PPA 2020-2023) vinculados a Secretaria de Estado de Transportes – 

SETRAP, no Estado do Amapá.  

 

O Governo do Estado do Amapá, por intermédio, da Secretaria de Estado de Transportes 

do Amapá - SETRAP, através  do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados (as) pela 

Portaria nº 005/2021-SETRAP, de 07/01/2021, publicada no dia 08/01/21, Diário Oficial do 

Estado nº 7329, Seção 02, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, 

horário e local, abaixo indicados, fará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime 

de empreitada por PREÇO UNITÁRIO,  em sessão pública, por meio do site www.licitacoes-

e.com.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas 

fases. 

 

A participação nesta licitação ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e 

digitação da senha privativa da licitante e em conformidade ao que prescreve o Edital. 

 

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de 

preços, recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo 

discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:13 /04/2021, às 09h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:28/04/2021, às 08h:00m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/04/2021, às 08h:30m; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/04/2021, às 09h:00m 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, 

desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário. 

 

Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro 

do sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

Outrossim, informamos que o edital encontra-se devidamente publicado e disponível no site 

https://compras.portal.ap.gov.br e site www.licitacoes-e.com.br. 

 

Ressalva-se que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a presente 

licitação será realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e  Lei 10.520/2002 e demais legislações 

citadas no preâmbulo do Edital. 

 

Macapá (AP), 09 de abril de 2021. 

 

Edivaldo Damasceno Ramos 
Pregoeiro da CPL/SETRAP 

Portaria nº 005/2021 - SETRAP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://compras.portal.ap.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREÂMBULO 
 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES – SETRAP, órgão da Administração Direta, com sede na BR 210, Km 0, São 

Lázaro, Macapá, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados (as) pela Portaria nº 

005/2021-SETRAP, de 07/01/2021, publicada no dia 08/01/21, Diário Oficial do Estado nº 7329, 

Seção 02, torna público, para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local, 

abaixo indicados, fará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

“MENOR PREÇO”, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de empreitada por 

PREÇO UNITÁRIO, em sessão pública, por meio do site www.licitacoes-e.com.br, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. O procedimento 

licitatório obedecerá as disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, Lei nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, Lei Complementar Estadual nº 108/2018, Decreto Estadual nº 

2.648/2007, Decreto Estadual nº 3.313/2016, Decreto Estadual nº 8.538/2015, e da Lei nº 

8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 – CDC), e subsidiariamente, no que 

couber pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e demais exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

 

Ressalva-se que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a 

presente licitação será realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e  Lei 10.520/2002 

e demais legislações citadas no preâmbulo do Edital. 
 

 

SESSÃO I – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em 

Engenharia Consultiva para Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos Básicos e 

Projetos Executivos de Engenharia para atendimento das demandas dos 

Programas/Ações Governamentais previstas no Plano Plurianual (PPA 2020-2023) 

vinculados a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, no Estado do Amapá, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 1.1.1. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância 

ao Termo de Referência, Anexo I, deste Edital e, as normas vigentes que a ele se aplicam; 

 1.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

www.licitacoes-e.com.bre as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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 1.1.3.A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 

execução empreitada por preço unitário, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor 

preço. 

SESSÃO II – DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME 

 

2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 

horário, abaixo discriminados: 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/04/2021, às 09h:00m 

2.2. Não havendo expediente ou o correndo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente 

estabelecidos, desde que, não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário. 

 

2.3. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo 

e registro do sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

SESSÃO III – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução dos 

serviços contratados constam no orçamento da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP 

no exercício financeiro de: 2021, e correrão à Estrutura Programática: 

21.101.1.26.782.0030.2522; Código do Munícipio: 0.160000; Fonte de Recurso: 0.1.01; 

Natureza de Despesa 4.4.90.51; Plano Orçamentário: 000001;  valor máximo estimado em 

R$6.636.125,99 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e noventa 

e nove centavos), conforme consignado no Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

 

SESSÃO IV– DO CREDENCIAMENTO 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:13 /04/2021, às 09h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTODASPROPOSTAS:28/04/2021, às 08h:00m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/04/2021, às 08h:30m; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do 

Banco do Brasil S/A, sediadas no País.  

4.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial dos sites 

www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, opção "Acesso Identificado". 

4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, 

devidamente justificado. 

4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, nãocabendo à SETRAP ou 

ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

SESSÃO V– DA PARTICIPAÇÃONO PREGÃO  

5.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto deste certame, e atendam as condições exigidas neste Edital e nos seus 

anexos, inclusive, quanto à documentação requerida para sua habilitação e que estejam 

com credenciamento regular no sistema licitações-e. 

5.2. Esta licitação possui LOTE ÚNICO. 

5.3. Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual nesta licitação, nos termos do art. 3º, incisos I, II e §1º, da Lei 

Complementar n.º 108/2018, são considerados:   

5.3.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, 

em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil 

reais).   

5.3.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 

mil reais).   
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5.3.3. Micro empreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na 

definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o 

empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de 

serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 

81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional, observadas as alterações, 

atualizações e especificações dispostas na Lei Complementar Federal nº 123/2006.  

5.3.4. Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar n.º123/2006, incluído o regime de que trata o art. 12 do mesmo diploma legal, 

para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 

sede no exterior;   

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei 

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso 

II, da Lei Complementar nº 123/2006;   

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 

fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 

caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;   

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;   

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 

de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 

complementar;   
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i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento 

de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações;  

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.   

5.4. Respeitadas as demais condições normativas, será permitida a participação de 

consórcio limitado a 02 (duas) empresas, conforme justificativa contida no termo de 

referência no item 4.7, e atendendo as exigências contidas nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.666/93 e do art. 42 do Decreto Federal nº 10.024/2019: I - a comprovação da existência de 

compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa 

líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as 

consorciadas perante o Contratante; II - a apresentação da documentação de habilitação 

especificada no edital por empresa consorciada; III - a comprovação da capacidade técnica do 

consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma 

estabelecida no edital; IV - a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento 

aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; V - a 

responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas 

etapas da licitação e durante a vigência do contrato; VI - No consórcio de empresas brasileiras 

e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto 

no inciso II do  artigo 33 da Lei nº 8.666/93, VII - a constituição e o registro do consórcio deve 

ocorrer antes da celebração do contrato, VIII - Fica vedada a participação de empresa 

consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

5.5. É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, das empresas que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  

5.5.1. Que se encontre em situação de falência, dissolução ou liquidação; 

5.5.2. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 

contratar quando a penalidade foi aplicada pela Administração Pública, com fundamento no 

art.87, III, da Lei n.° 8.666/93;  

5.5.3. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, com fundamento 

no art.87, IV da Lei n.° 8.666/93 e, caso participem do processo licitatório, estarão sujeitas às 

penalidades previstas no art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma legal.  
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5.5.4. Que estejam impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade 

for aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública, com fundamento no art. 7°, da 

Lei n.° 10.520/2002;  

5.5.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

5.5.6. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  

5.5.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum.  

5.6. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na 

presente licitação.   

5.7. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.   

5.8. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.   

5.9. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:  

5.9.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;  

5.9.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. 

6.1. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

6.2. A contratação do presente objeto dar-se-á através de procedimento licitatório na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, 

Decreto Estadual n.º 2.648/07, Decreto Federal nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, no que 

couber pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações.  

 

6.3. O procedimento utilizou a modalidade Pregão Eletrônico, considerando que os serviços a 

serem executados possuem natureza comuns para fins de aplicação da Lei Federal n.º 

SESSÃO VI– DA ESCOLHA DA MODALIDADE 
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10.520/02 e o Decreto Federal nº 10.024/2019, estando devidamente justificado no Termo de 

Referência no item 4.13, ratificando a decisão consoante a Súmula 257/2010. 

 

6.4. Os preços estimativos observaram àqueles indicados pela Tabela de Preços de Consultoria 

DNIT de julho de 2020. 

 

 6.5. A Licitação será do tipo MENOR PREÇO, na forma de adjudicação POR LOTE GLOBAL, 

em que os serviços foram agrupados em um ÚNICO LOTE. Apesar da regra de que, as obras, 

serviços e compras realizadas pela Administração deverão ser subdivididas em tantas parcelas 

quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, para aproveitar as peculiaridades 

do mercado, com vistas à economicidade, no caso em questão, o agrupamento dos serviços 

em um único Lote, é em razão de tratar-se de serviços complementares e indissociáveis, tendo 

em vista que uma mesma empresa deve ter sob sua liderança todos os profissionais, sob pena 

de não responder adequadamente aos chamados, incluindo sua responsabilidade técnica, 

coordenando todas as ações necessárias ao atendimento.  

 

6.6. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos da Lei e dos Decretos Estadual e 

Federal, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de 

reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da 

contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um 

processo licitatório, mas também atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a 

contento as necessidades da Administração Pública.  

 

6.7. O agrupamento faz-se necessário haja vista a eficiência na fiscalização do contrato, 

evitando transtornos, bem como praticidade na supervisão do serviço a ser prestado, 

contemplando os princípios da eficiência e economicidade.  

 

6.8. Ainda no sentido do parágrafo anterior, esta justificativa impossibilita a concessão de 

tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte por se mostrar 

desvantajoso para  Administração devido a complexidade de execução contratual do objeto, de 

acordo com o inciso III, do Art. 49, da Lei Complementar Estadual nº 123, de dezembro de 2006 

(reserva de cotas de até 25% para contratação de microempresas, empresas de pequeno e 

microempreendedores individuais), visto tratar-se de contratação de serviços complementares 

e indissociáveis. A inaplicabilidade do disposto busca diminuir os riscos de prejuízo para o 

conjunto ou complexo do objeto contratado. 
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6.9. A escolha da modalidade, bem como a indivisibilidade do objeto também foram 

devidamente justificada no Termo Referência itens: 4.3 à 4.4. 

 

SESSÃO VII – DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

7.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os Licitantes encaminharão por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública. 

7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43 §1º da LC nº 123 de 2006. 

7.3. A etapa do encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação será 

encerrada com a abertura da sessão pública. 

7.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.5. O licitante declarará em campo próprio do sistema o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade da sua proposta com as exigências do edital.  

7.6. A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções 

previstas no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

7.8. Na etapa de apresentação da proposta e documentos de habilitação, não haverá ordem de 

classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o encerramento da etapa de lances 

da sessão pública. 

7.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para a avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

7.10. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos em edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 

melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observados os prazos deste 

edital. 

7.11. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 

subsequentes lances, se for o caso; 
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7.12. A proposta de preços deverá consignar expressamente o “Menor Valor Global do Lote” 

estando incluídos todos os tributos, encargos sociais, insumos e demais despesas necessárias 

à execução do objeto desta Licitação; 

7.13. Qualquer elemento, símbolo ou expressão que possibilite a identificação da licitante na 

sua proposta informada inicialmente no sistema, importará automaticamente na sua 

desclassificação, sem prejuízo das sanções legais e das previstas no edital. 

7.14. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital; 

7.15. .As propostas devem atender integralmente aos anexos deste edital; 

7.16. O preço deverá ser expresso em Real (R$); 

7.17. A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de abertura do certame. 

7.18. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração 

das propostas. 

7.19. No campo destinado à descrição do objeto, não havendo informação adicional, em 

atendimento à exigência do sistema, basta que a licitante declare que a proposta está de acordo 

com o edital. 

7.20. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e a aceitação de todas 

as regras do certame, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto do contrato 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo quando 

necessário a sua substituição. 

7.21. Os originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação e proposta 

ajustada, remetido por meio eletrônico, deverão ser encaminhados a Comissão de 

Licitação, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da solicitação do Pregoeiro, de 

Segunda – Feira à Sexta Feira em horário de expediente, que é de 08h:00m às 13h:00m, 

em envelope com timbre da empresa e lacrado. 

 

SESSÃO VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada, de acordo com o Decreto nº 10.024, de 2019, na data, 

horário e locais indicados no preâmbulo deste Edital.  

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

 8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  
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 8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sendo 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances.  

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

licitantes.  

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

 8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO LOTE.  

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá aproximadamente ser de 2% (dois por cento).  

8.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 5 (cinco) 

segundos e o intervalo entre lances dos licitantes não poderá ser inferior a 5 (cinco) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública.  

8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente.  

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
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8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

8.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

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

8.20. Em relação à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 

de 2015.  

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada.  

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se idenfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta.  

8.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
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 8.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos serviços:  

  8.25.1.1. prestados por empresas brasileiras;  

  8.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;  

  8.25.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados.  

8.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

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

demais licitantes.  

 8.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4h (quatro horas), 

envie a proposta adequada ao úlmo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

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

proposta. 

SESSÃO IX – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 

7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024, de 2019.  

9.2. A licitante deverá observar em sua proposta de preços as especificações do objeto, evitando a 

simples cópia do teor das especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

9.3. A Proposta de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no 

prazo de 04 (quatro) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores 

readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do 

lance vencedor.  
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9.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 

de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 

contrariem exigências legais. 

 9.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 

da In SEGES/MP nº 5, de 2017, que:  

9.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;  

9.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;  

9.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;  

9.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018 - TCU- 

Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível;  

9.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 

lance que: 

 a) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes.  

9.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 

da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 

Nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.  

9.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela 

análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória 

a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.  

9.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

 9.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 

e a ocorrência será registrada no campo de mensagem do sistema e em ata.  

9.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 4h (quatro horas), sob pena de não aceitação 

da proposta.  

 9.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

 9.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas 

de custo readequadas com o valor final ofertado.  

9.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida.  

9.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 

Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e 

também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

 9.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que 

não haja majoração do preço. 

 9.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas;  

 9.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime.  

9.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 

objeto.  

9.14. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica 

a desclassificação da proposta. 

9.15. Será desclassificada a proposta que não corrigir e não justificar eventuais falhas apontadas 

pelo Pregoeiro. 

9.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

9.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma.  

9.18. Na participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não 

for aceita, e antes, do Pregoeiro passar à fase subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, 
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da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

9.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

SESSÃO X – DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

 a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria 

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

 b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

 10.1.1. Para a consulta de licitante pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);  

 10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrava, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

  10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

  10.1.2.2. A tentativa de burlar, será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

  10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação.  

 10.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação.  

 10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 

meio dos documentos, anexos ao sistema e posterior encaminhamento dos originais ou cópias 

autenticadas, por ele abrangidos em relação à:  

 I - Habilitação Jurídica;  

 II - Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

 III – Qualificação Técnica; 

 IV - Qualificação Econômico-financeira;  

 V - Declarações. 

 10.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

 a) Cédula de identidade e do CPF do proprietário, dos sócios ou dos representantes dos sócios; 

 b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 d) No caso de ME ou EPP, certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa 

de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa n.º 

103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

 e) No caso de Microempreendedor Individual, deverá apresentar prova de registro no órgão 

competente; 

 f) 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. 

 g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 10.2.2. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 

 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria 

Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014; 

 c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Certificado de Regularidade do FGTS 

(CRF); 

 d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos termos do Título VII-A 

da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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 e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

 f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

  f.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

f.2) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais e dividas ativas do 

Estado; 

f.3) Certidão negativa quanto ao imposto de Imposto sobre Serviços de qualquer natureza 

– ISSQN.  

 g) No caso de microempresa ou pequeno porte, nos termos do Art. 43, § 1º, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, o Pregoeiro concederá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo o termo inicial corresponderá ao momento em que o Pregoeiro solicitar 

através do chat mensagem, para regularização da documentação, pagamentos ou parcelamentos 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 h) A licitante detentora do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

 

 10.2.3. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 

 

10.2.3.1 – Da capacidade técnica operacional: 

 

a) Comprovação de aptidão para execução com características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado de capacidade 

técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em papel timbrado, 

assinado e datado, comprovando que a Licitante tenha executado ou que esteja executando 

este tipo de objeto satisfatoriamente; 

 

b) Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA 

ou Conselho Profissional competente no estado de sua sede ou do seu domicílio; 

 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, ou tem à sua disposição 

na data da licitação, profissional(is) de nível superior, detentor(es) atestado(s) de 
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responsabilidade técnica, registrado no CREA e/ou CAU por execução de Serviços/Obras 

de características semelhantes às do objeto desta licitação, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico –CAT, que comprove(m) ter executado 

obra(s) e/ou serviço(s) com compatibilidade em características, quantidades e prazos com 

o objeto deste edital e seus anexos. 

 
  c.1) Os responsáveis técnicos elencados no item 6.3 do Termo de Referência deverão 

pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a licitação, entendendo-se como 

tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a licitante se 

sagre vencedora do certame. 

  c.2) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n. 8.666/1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

  c.3) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 

Acerto Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executados os serviços. 

 

d) Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação 

das Licitantes. 

e) Experiência específica da proponente para habilitação técnica estará condicionada à 

comprovação das seguintes exigências: 

 

e.1) Relacionar os serviços executados pela empresa e anexar a comprovação destes 

por intermédio de “atestado” ou “certidão” ou “declaração”, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da mesma, conforme exigência a ser comprovada, disponibilizada 

no quadro CRITÉRIO PARA HABILITAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE. 

 

f) A Certidão de Acervo Técnico constituirá prova de capacidade técnica da pessoa jurídica; 

 

g) As empresas deverão comprovar que executaram por meio de contratos celebrados com 

“Órgãos da Administração Pública Federal”, e/ou “Estadual” e/ou do “Distrito Federal” e/ou 

“Municipal”, ou de “Empresas Privadas” os serviços rodoviários exigidos na Tabela a seguir: 
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CRITÉRIO PARA HABILITAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE 

 

LOTE 

 

ITEM 

 

EXIGÊNCIA A SER COMPROVADA 

 

EXTENSÃO DAS OBRAS 

 

EXTENSÃO A SER 

COMPROVADA 

 

QUANTIDADE 

MÁXIMA DE 

ATESTADOS (*) 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

Elaboração de Projeto Executivo de Obras 

de Arte Especiais em concreto (PONTE) 

 

 

210,00m 

 

 

100,00m 

 

 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

Elaboração de Projeto Executivo de 

Implantação/Pavimentação ou Duplicação 

Rodoviária em Pavimento Flexível  

 

 

200,00km 

 

 

100,00km 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

 

Elaboração de projetos de Drenagem 

(superficial e profunda) Urbana.  

 

 

50,00km 

 

 

20,00 km 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

Elaboração de Projetos Básico e/ou 

Executivos de Terminais Rodoviários 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

Elaboração de Projetos Executivos para 

Obras de Dragagem, Derrocamento e/ou 

Retirada de Obstáculos em Canais e/ou 

Rios 

 

 

 

2,0 km 

 

 

 

1,0km 

 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

Elaboração de Projeto Básico e/ou 

Executivo de outros Prédios Públicos com 

01 Pavimento 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

(*) No caso de consórcio, é obrigatória a comprovação da Capacidade Operacional de um dos Consorciados em no mínimo 01 (um) item.  

 

e) A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante que apresentará proposta, limitada em 

01 (um) único atestado para cada exigência, se deve ao fato de que o conjunto de obras que serão 

gerenciadas possui grau de complexidade técnica de execução que exige das licitantes 

apresentarem aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais para gerenciá-las, de forma 

a cumprir plenamente todas às exigências deste Termo de Referência. 

 

10.2.3.2 - Da capacidade técnica Profissional:  

 

a) A empresa licitante deverá comprovar as exigências descritas na Tabela a seguir, para ser 

habilitada profissionalmente. 
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b) A empresa licitante deverá comprovar que possui em seu corpo profissional, técnicos que 

atendam às exigências descritas no quadro a seguir, com os devidos “atestados” e/ou “certidões” 

e/ou “declarações”, com registro no CREA ou em Entidade de Registro Profissional Competente 

(caso esta entidade exija certificação). Tais exigências recaem sobre a parcela de maior relevância 

técnica e econômica. 

 

c) QUANTO AO NÚMERO DE ATESTADOS: TANTOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS 

PARA COMPROVAR O TEMPO DE EXPERIÊNCIA REQUERIDO, PARA O NÍVEL 

PROFISSIONAL, DESCONTADAS AS SUPERPOSIÇÕES. 

 

 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNICO 

 

CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

 

NÚMERO 

PROFISSIONAL 

 

 

NÍVEL 

 

 

SERVIÇOS REQUERIDOS 

 

 

Consultor Especial 

 

 

 

1 

 

 

 

 

CM 

Ter exercido a função de Consultor de Projetos 

de Obras de Duplicação, e/ou de Adequação de 

Capacidade, e/ou de Implantação e 

Pavimentação, e/ou de Construção de 

Rodovias, e/ou de Restauração de Rodovias ou 

projetos de infraestrutura compatível com 

objeto desta licitação 

 

 

 

Coordenador 

 

 

 

 

1 

 

 

 

P0 

Ter exercido a função de Coordenador, ou de 

Gerente, ou de Supervisor de Projeto de Obras 

de Duplicação, ou de Adequação de 

Capacidade, ou de Implantação e 

Pavimentação, ou de construção de Rodovias, 

ou de Restauração de Rodovias,  ou projetos de 

infraestrutura compatível com objeto desta 

licitação 

 

 

 

Engenheiro Sênior 

 

 

1 

 

 

 

P1 

Ter exercido a função de coordenador de 

campo, ou gerenciamento de trabalho de 

campo de Projeto de Obras de Duplicação, ou 

de Adequação de Capacidade, ou de 

Implantação e Pavimentação, ou de construção 

de Rodovias, ou de Restauração de 

Rodovias,ou projetos de infraestrutura 

compatível com objeto desta licitação 

 

 

 

Engenheiro Pleno 

 

1 

 

 

 

P2 

Ter exercido a função de responsável técnico, 

de Projeto de Obras de Duplicação, ou de 

Adequação de Capacidade, ou de Implantação 

e Pavimentação, ou de construção de 

Rodovias, ou de Restauração de Rodovias, e ou 
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projetos de infraestrutura compatível com 

objeto desta licitação 

 

d) O Consultor Especial- Nível (CM), deverá ter formação em engenharia civil com, no mínimo, 

Doutorado na área e/ou Experiência profissional mínimo de 15 (quinze) anos, em atividades 

rodoviárias por meio de tantos “atestados” e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quanto forem 

necessários, e que em pelo menos um destes conste que tenham exercido as funções descritas 

no quadro, categorias profissionais e tempo de experiência a comprovar. 

 

e) O Coordenador - Nível (P0), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar a 

experiência mínima de 10 (dez) anos, em atividades rodoviárias por meio de tantos “atestados” 

e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles 

conste que tenham exercido as funções descritas no quadro, categorias profissionais e tempo 

de experiência a comprovar. 

 

f) O Engenheiro Sênior – Nível (P1), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar a 

experiência mínima de 8 (oito) anos, em atividades rodoviárias por meio de tantos “atestados” 

e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles 

conste que tenham exercido as funções descritas no quadro, categorias profissionais e tempo 

de experiência a comprovar. 

 

g) O Engenheiro Pleno – Nível (P2), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar a 

experiência mínima de 5 (cinco) anos, em atividades rodoviárias por meio de tantos “atestados” 

e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles 

conste que tenham exercido as funções descritas no quadro, categorias profissionais e tempo 

de experiência a comprovar. 

 

h) A apresentação de “atestados” e/ou “certidões” e/ou “declarações” para Habilitação 

Profissional tem por finalidade a comprovação do tempo de experiência necessário para 

enquadramento dos profissionais indicados nos níveis requeridos, conforme exige a Instrução 

de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012 – DNIT, disponível no sitio 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-

pagamentos/TabeladeConsultoriaJANEIRO2020.pdf. 

 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos/TabeladeConsultoriaJANEIRO2020.pdf
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos/TabeladeConsultoriaJANEIRO2020.pdf
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i) Quando a “certidão” e/ou “atestado” e/ou “declaração” não for emitida pelo contratante 

principal da obra deverá ser juntada à documentação declaração formal, do contratante principal, 

confirmando que o técnico indicado foi responsável pela sua execução. 

 

j) Certidão comprobatória de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho competente, 

da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o 

objeto da licitação. 

 

k) Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veículos necessários para 

execução da obra/serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso quando da contratação. 

 

l) Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo SETRAP, por ocasião 

da contratação e sempre que necessário. 

 
m) Qualificação dos Demais Profissionais que serão vinculados ao contrato: Para os demais 

profissionais quer serão vinculados ao contrato que será celebrado com a empresa vencedora 

da licitação, a experiência exigida para cada categoria profissional, deverá atender ao disposto 

na Tabela de Preços de Consultoria oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de 

março de 2012 - DNIT, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012, 

disponível no sitio http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-

1/TabeladeConsultoriaJANEIRO2020.pdf, constante também no ANEXO 4 do presente Termo 

de Referência.  

 

10.2.4. A documentação relativa à Qualificação Econômico - Financeira consistirá em: 

 a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

 

 b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

  b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-1/TabeladeConsultoriaJANEIRO2020.pdf
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-1/TabeladeConsultoriaJANEIRO2020.pdf
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apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade;  

 

 c) Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 

(um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

           Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

   
    Ativo Circulante 

LC = -----------------------; 
      Passivo Circulante 

 

d) As empresas, registradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores, que apresentarem 

resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento)do valor 

estimado da contratação ou item pertinente. 

10.2.5. Além da documentação disposta nesta seção, as licitantes deverão apresentar, ainda, as 

seguintes DECLARAÇÕES: 

10.2.5.1. Se a licitante se enquadrar na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

ou Microempreendedor Individual, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n.º 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema 

eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito 

de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei supramencionada, conforme modelo contido no 

Anexo III deste Edital; 

10.2.5.2 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 

do Anexo IV deste Edital; 

10.2.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme §2º do artigo 32 da Lei n.º 

8.666/1993, de acordo com o modelo do Anexo V deste Edital;  
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10.2.5.4. Declaração de atendimento a Recomendação Conjunta nº. 001/2018-MPT/PJIJ/MCP-

PJIJ/STN de que não possui menores em seu quadro de pessoal, empregado, ou possui na 

condição de menor aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, conforme 

determina o Art. 429, da CLT, o Decreto nº 8.740/2016, em conformidade com o Decreto nº 

5.598/2005, Art. 23 “A”, “Caput”, que autoriza a chamada ‘COTA SOCIAL” ou Cota de 

Aprendizagem. (Anexo VI); 

10.2.5.5. Declaração Independente da Proposta, de acordo com o modelo do Anexo XI deste 

Edital; 

10.2.5.6. Declaração de Profissionais, indicando o Responsável Técnico para acompanhar a 

execução dos serviços, de acordo com o modelo do Anexo XIII deste Edital; 

10.2.5.7. Declaração informando sobre as instalações físicas, equipamentos, aparelhamento 

e de todo pessoal técnico, adequados para realizar os serviços do presente objeto, de acordo 

com o modelo do Anexo XIV deste Edital; 

10.2.5.8. Declaração de que a Empresa está apta a realizar a prestação do serviço 

imediatamente após a assinatura do Contrato, de acordo com o modelo do Anexo XV deste 

Edital; 

10.2.5.9 A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza crime previsto 

no artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções previstas no Decreto nº 

10.024/2019; 

 

10.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) Pregoeiro 

(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 

10.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos; 

10.5. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório (por 

tabelião de notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais);  

10.6 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;  

10.7 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 

no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos necessários para verificação, a licitante será inabilitada; 

10.8 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou trabalhista 

da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, consoante 

dispõe o § 1º, artigo 43 da Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico, para comprovar a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
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certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período a critério da Administração. 

 10.9 A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada aquelas previstas 

nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8.666/1993.  

10.10. A não regularização no prazo previsto no item 10.8 acarretará a inabilitação da licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, sendo concedido o mesmo prazo para regularização; 

10.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome do licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo endereço, 

observando-se que:  

 10.11.1.  Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 10.11.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

 10.11.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 

os documentos da matriz quanto os da filial;  

 10.11..4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da respectiva tradução livre para língua portuguesa. Posteriormente, na hipótese de o licitante 

vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este item 

serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto 

n° 8.660, de 29/01/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

10.13. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

10.14. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante, mantendo a razoabilidade. 

10.15. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da 

informação usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos 

com toda documentação formal pertinente à licitação, para fins de comprovação do cumprimento 

dos requisitos de habilitação pela (s) licitante(s). 

10.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

SESSÃO XI – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 

(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal.  

11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance 

vencedor, para fins de pagamento.  

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

de pagamento.  

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666, de 1993). 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos.  

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternavas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação.  

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante.  

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

SESSÃO XII – DOS RECURSOS 

 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de 

prazo 30 minutos (trinta minutos), para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema.  

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.  

 12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
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condições de admissibilidade do recurso.  

 12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer no tempo 

estipulado (00:30m – trinta minutos), importará a decadência desse direito.  

 12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3(três) dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital, o interessado deverá solicitar via e-mail o agendamento para vistas, 

para que a CPL, possa organizar o devido atendimento dentro das normas estabelecidas no 

enfrentamento da COVID. 

12.5. As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-mail: 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, em extensão “pdf”, ou, ainda, poderá ser protocolada, no setor 

de protocolo da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA, no endereço constante neste 

Edital, e endereçada a Comissão Permanente de Licitação – CPL/SETRAP, no prazo determinado 

no edital. 

 

SESSÃO XIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 

em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de 2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados via chat para acompanhar a 

sessão reaberta, sendo dever do licitante acompanhar o sistema até a conclusão final do 

procedimento licitatório.  

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do 

procedimento licitatório.  

 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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SESSÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

SESSÃO XV – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 

15.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Termo de Referência. 

 

SESSÃO XVI – DO TERMO DO CONTRATO 

 

16.1. Após a homologação da licitação, e sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.4. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 

outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato. 

16.5. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada - como 

solenidade de tratamento recíproco - ao ato formal de assinatura do respectivo contrato, cabendo 

à empresa, para tanto:  

16.5.1. Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar, e 

comparando a minuta com o instrumento obrigacional definitivo; 

16.5.2. Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos 

cotejados, a firmar em seu nome o referido contrato.  
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16.6. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com sua minuta, em expressão e substância. 

16.7. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada 

obriga-se a executar o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital, em 

seus anexos e também na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as 

especificações e condições dispostas neste Edital. 

16.8. O prazo de vigência do contrato será de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, respeitados e incluídos os prazos estabelecidos no 

art. 73, I, a e b, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, quanto aos prazos para 

recebimento de obras e serviços.   

16.9. O contrato poderá ser prorrogado, com base no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993. 

16.10. O presente serviço está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, podendo 

ser prorrogado, se houver interesse da Administração, para além do respectivo crédito 

orçamentário.  

 

SESSÃO XVII – DO REAJUSTAMENTO 

17.1. As regras acerca do reajustamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

SESSÃO XVIII – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência.  

SESSÃO XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

SESSÃO XX – DO PAGAMENTO  

 

20.1. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a regular prestação do 

serviço, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP);  

20.2. O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada, mediante 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura e de planilha com a discriminação dos serviços executados e 

das peças/acessórios adquiridos, com preços unitários, parciais e totais, referente a todas as 

manutenções ocorridas naquele período, devendo também apresentar três orçamentos de valores 

de peças/acessórios utilizados demonstrando que o preço cobrado é mais econômico e viável para 
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a Administração, ainda, indicar no corpo do documento fiscal o número do contrato firmado com a 

Contratante;  

20.2.1. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, 

sem o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido 

um prazo de 01(um) á 03(três) dias úteis para a Contratada fazer a substituição;  

20.2.2. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimento 

às exigências do subitem anterior, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido 

até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.  

20.3. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA 

da Nota Fiscal/Fatura referente ao(s) serviço(s) regulamente prestado(s), acompanhada dos 

documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 

Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no Art. 29 da Lei nº 8.666/93 e nos arts. 6º e 

7º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.278/2011, junto ao Fiscal Designado, para que se proceda a 

devida certificação da despesa executada.  

20.4. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou 

contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, 

o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade 

fiscal, assinada pelo representante legal da empresa Contratada, com fins específicos e para todos 

os efeitos, de que é inscrita e/ou enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos 

e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, 

nos termos da lei;  

20.5. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da 

respectiva agência e da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito;  

20.6. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a 

serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada 

durante a prestação dos serviços;  

20.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto 

gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.  

20.8. É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver 

de acordo com as especificações constantes neste instrumento;  

20.9. Fica reservado à Contratante o direito de suspender o pagamento, até a regularização da 

situação se, no ato da entrega dos veículos, forem identificadas imperfeições e/ou divergências em 

relação às especificações técnicas contidas neste instrumento e seus anexos;  

20.10. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
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contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira; 

I = (TX/100)  

         365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%); 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

SESSÃO XXI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

21.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n° 2.648/2007, 

ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro 

de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a 

CONTRATADA que:  

a) Não mantiver a proposta;  

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar o contrato no prazo 

estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;  

c) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação 

falsa;  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

e) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;  

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 27.2.  

21.2. Para os fins da alínea “h”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/1993.  

21.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 

parcial ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às 

seguintes penalidades:  
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a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE;  

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo 

de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no 

caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas;  

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea 

anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em 

relação ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;  

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos;  

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;  

21.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que:  

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

21.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 21.3 desta seção poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 

processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito 

previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 9.784/1999; 

21.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 

competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o 

grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas;  
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21.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida 

cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser 

aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 9.784/1999.  

21.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à 

CONTRATADA ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente.  

21.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o 

disposto nas condições dos itens 21.09 e 21.10, a licitante será notificada para efetuar o 

recolhimento do seu valor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação.  

21.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

SESSÃO XXII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br . 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação.  

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

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.  

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos.  

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

certame.  

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

SESSÃO XXIII – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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23.1. A autoridade competente pela homologação do certame poderá revogar a licitação em face 

de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.   

23.2. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato.  

23.3. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

SESSÃO XXIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF.  

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação.  

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração.  

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público.  
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24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.  

24.11. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, 

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado.  

24.12. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento 

licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública.   

24.13. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.   

24.14. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório.  

24.15. Os casos omissos serão definidos pelo Secretário de Estado de Transportes, visando sempre 

o interesse público e os ditames legais. 

24.16. Todas as imposições das Legislações e Decretos, bem como e suas alterações posteriores, 

no que couber, são parte deste edital, sem necessidade de transcrição, salvo quando 

expressamente definido em contrário na própria Lei; 

24.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

24.17.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

24.17.2.  ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

24.17.3.  ANEXO III - Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI; 

24.17.4.  ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

24.17.5.  ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato superveniente;  

24.17.6. ANEXO VI - Modelo de Declaração Recomendação Conjunta Nº 001/2018 - 

MPT/PJIJ/MCP-PJIJ/STN -  Menor Aprendiz; 

24.17.7. ANEXO VII - Minuta do Contrato Nº ___/2021 – SETRAP; 

24.17.8. ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica; 

24.17.9. ANEXO IX - Minuta da Carta de Fiança Bancária para Garantia do Contrato; 

24.17.10. ANEXO X - Minuta de Garantia de Execução para Garantia do Contrato; 

24.17.11. ANEXO XI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

24.17.12. ANEXO XII - Plano de Aplicação; 

24.17.13. ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Profissionais; 
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24.17.14. ANEXO XIV - Declaração da Empresa em Papel Timbrado, informando sobre as 

Instalações Físicas, Equipamentos, Aparelhamento e de todo o Pessoal Técnico, adequados e 

disponíveis para a realização dos serviços a que se refere o Pregão Eletrônico Nº002/2021 – 

CPL/SETRAP; 

24.17.15. ANEXO XV - Declaração de que a Empresa Licitante está apta a realizar a prestação 

dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato. 

SESSÃO XXV – DO FORO 

 

25.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento Convocatório, que não possam ser 

dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual – Comarca 

de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Macapá, 09 de abril de 2021.  

 

Edvaldo Damasceno Ramos 

Pregoeiro/SETRAP  
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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Aprovo o presente Termo de Referência, nos 

termos da Lei n. º 10.520/2002. 

Em, 18/08/2020. 

 

 

 

BENEDITO ARISVALDO SOUZA DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado de Transporte – SETRAP 

Decreto Nº. 0795/2018 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA 

PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS 

EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS 

PROGRAMAS/AÇÕES GOVERNAMENTAIS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL 

(PPA 2020-2023) VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - 

SETRAP, NO ESTADO DO AMAPÁ. 
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1. OBJETO 

 

1.1 Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Consultiva para a Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos 

Básicos e Executivos de Engenharia para Atendimento das Demandas dos Programas/Ações Governamentais previstas no Plano 

Plurianual (PPA 2020-2023) vinculados a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP, no Estado do Amapá, segundo as 

condições e especificações previstas neste Termo de Referência por meio de sugestão da licitação na modalidade Pregão, na sua 

forma Eletrônica, conforme relacionados abaixo: 

 

 1.2  Dentre os serviços programados para serem executados durante a vigência do contrato a ser firmado enumeram-se os 

seguintes: 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Restauração do Pavimento e Adequação da 

Capacidade e Segurança da Rodovia: AP 010 (Juscelino Kubistchek) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Restauração do Pavimento e Adequação da 

Capacidade e Segurança da Rodovia: AP 440 (Ramal do Km 09) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Construção da Rodovia: AP 260 (Acesso ao 

Distrito de Lourenço) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Construção da Rodovia: AP 260 – Trecho II 

(Acesso ao Goiabal) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Construção da Rodovia: AP 020 (Trecho: Ramal 

do Camaipi) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Construção da Rodovia: AP 160 (Vitória do Jari 

/ Laranjal do Jari) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Implantação, Conservação/ Manutenção de Ramais 

e Rodovias pertencentes a malha rodoviária de competência da SETRAP.  

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para obras de arte especiais em concreto: 

Ponte sobre o Rio Santo Antônio da Pedreira (Município de Macapá) (Ext. = 120 m) 

Ponte sobre o Igarapé Anauerapucú (Município de Santana) (Ext. =60 m) 

Ponte sobre o Igarapé Lago da Pedreira (Município de Macapá) (Ext. =30 m) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para reforma de obras de arte especiais em concreto 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Melhoramento de Infraestrutura Urbana: 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Macapá (Ext. = 20 km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Santana (Ext. = 10 km 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Cutias (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Itaubal (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Mazagão (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Laranjal do Jarí (Ext. = 10 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Vitória do Jarí (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Ferreira Gomes (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Porto Grande (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Serra do Navio (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Pedra Branca (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Pracuúba (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Amapá (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Calçoene (Ext. = 5 Km) 

Drenagem, Calçamento e Pavimentação Urbana de Ruas e Avenidas do Município de Oiapoque (Ext. = 10 Km) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Construção de Passarelas Elevadas para 

Pedestres para Travessia de Rodovia sem Zonas Urbanas dos Municípios de Macapá e Santana: 

Passarelas para pedestres na Rodovia AP 020 (Duca Serra) 

Passarelas para pedestres na Rodovia AP 010 (Juscelino Kubistchek) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Construção de faixas elevadas nas Rodovias da 

malha viária do Amapá de competência da SETRAP.  
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▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Obras de Dragagem, Derrocamento e/ou Retirada 

de Obstáculo sem Canais e/ou Rios nos Municípios de Macapá e Santana: 

Dragagem do Canal do Perpétuo Socorro no Município de Macapá (Ext. = 1.000 m) 

Dragagem do Canal do Igarapé da Fortaleza no Município de Santana (Ext. = 1.000 m) 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para Construção e/ou Reforma de Obras Civis: 

Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário do Município de Santana 

Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário do Município de Tartarugalzinho 

Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário do Município de Laranjal do Jarí 

Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário do Município de Oiapoque 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Infraestrutura de 

Transporte e Logística. 

▪ Elaboração de Estudos Técnicos, Estudo de Viabilidade, Estudo Econômico, estudos complementares para 

Concessão de Serviços Públicos.  

▪ Prestar Consultoria na Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos Relacionados com as atividades 

de competência da Secretaria de Estado de Transporte executados por administração direta. 

1.3  Não necessariamente todos os serviços listados no subitem anterior irão ser demandados, podendo haver sua substituição e 

a inserção de outros estudos e projetos o conforme demandas novas que surgirem na SETRAP, dentro das especificidades 

da SETRAP, ou seja, dentro da área engenharia rodoviária.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA/ FINALIDADE PÚBLICA 

 

2.1 Atualmente, a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP conta com um quadro técnico de16 (dezessete) analistas 

em infraestrutura, dos quais  03 (três) engenheiros civis estão lotados no Departamento de Engenharia de Transportes, setor técnico 

responsável pela análise  de estudos técnicos e/ou projetos de engenharia rodoviária.  

2.2 Tendo em vista a disponibilidade insuficiente de analistas para o atendimento das demandas administrativas 

relacionadas a estudos técnicos e/ou projetos básicos e executivos de engenharia, faz-se necessária a contratação de empresa 

especializada em engenharia consultiva para reforçar a capacidade técnica da Secretaria de Estado de Transportes, no sentido 

de viabilizar a execução dos serviços técnicos de planejamento, assessoramento e controle da elaboração de estudos técnicos e 

projetos de engenharia de infraestrutura com maior eficiência, dando com isso efetividade ao planejado no PPA 2020/2023, quanto 

a política pública de transporte. As metas de elaboração de projeto dispostas no PPA em referência, estão descritas no item 1.2 

deste Termo de Referência. 

2.3 A contratação da empresa de engenharia consultiva possibilitará á SETRAP/AP, melhores condições para a otimização 

dos investimentos públicos, tanto na elaboração de estudos/projetos, quanto na execução das respectivas obras, com a redução 

dos prazos e dos custos de execução dos empreendimentos.  

2.4 A contratação dos serviços técnicos de engenharia consultiva permitirá também:  a entrega de estudos e/ou 

projetos especificados; alocação de recursos tecnológicos (softwares); recursos materiais (veículos); agilidade na “alocação, 

mobilização e/ou desmobilização de recursos humanos e materiais; facilidade de monitoramento das ações de apoio e 

assessoramento técnico em tempo hábil, conforme demandados pela SETRAP, bem como por órgãos de controle. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES  

3.1 Os serviços a serem contratados deverão atender as especificações técnicas mínimas e quantidades constantes neste 

Termo, bem como toda legislação técnica pertinente ao objeto da presente contratação. 

3.2 Para fins do presente Termo de Referência, denomina- se Projetos Básico e Executivo de Engenharia o conjunto de 

estudos e projetos a elaborar a fim de definir um elenco de soluções que permitam executar as obras especificas, a cargo 

e finalidade da SETRAP, no Estado do Amapá, as quais permitirão melhorias de segurança e conforto aos usuários, 

bem como das condições ambientais e logísticas, no que couber, obedecendo as Diretrizes Básicas para Elaboração de 

Estudos e Projetos Rodoviários (Escopos Básicos/Instruções de Serviços, 3ª edição, 2006, Publicação IPR-726), 

Diretrizes Normativas para Elaboração de Projetos de Infraestrutura Urbana, Diretrizes Normativas para Elaboração de 

Projetos para Dragagem e Derrocamento de Canais e Rios, com as pertinentes adaptações, sempre com a aprovação da 

Fiscalização da SETRAP. 
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3.3 Os serviços serão desenvolvidos visando o diagnóstico do trecho/local, envolvendo a definição e caracterização do 

problema existente, quanto às condições de sua implantação/pavimentação, obras de arte correntes/especiais, 

estabilidade de cortes/aterros (taludes), drenagem, dragagem de rios/canais, reformas e ampliações de edificações e 

condições ambientais e, principalmente, quanto à segurança de operação, propondo soluções que venham possibilitar a 

correção das deficiências encontradas. 

3.4 Para entendimento deste Termo de Referência é indispensável à consulta aos Manuais e Normas citados, em vigor no 

DNIT, e que estão disponíveis no sítio www.dnit.gov.br, link com o “Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR)”, opção 

“Produtos”, opções “Manuais e Outras Publicações” e também “Normas”, bem como as Normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas –ABNT.  

3.5 Os estudos e projetos a serem desenvolvidos pela Contratada seguirão necessariamente as Especificações, Instruções, 

Documentos e Normas Técnicas vigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; as da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos, como também, 

atender as exigências e demais condições e especificações complementares e particulares expressas nestes termos de 

referência e outras pertinentes constantes das recomendações e determinações da Fiscalização e dos Órgãos Ambientais 

e de Controle. 

3.6 Todos os manuais, normas e especificações, aplicáveis aos empreendimentos serão baseados tanto nos normativos 

técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Marinha do Brasil, quanto na ABNT, os 

quais serão supervisionados e exigidos integralmente pela SETRAP. 

3.7 O licitante deverá obedecer às Normas e Instruções do DNIT, Marinha do Brasil e da ABNT cabíveis a cada projeto 

em específico, introduzindo as necessárias adequações e adaptações, considerando as particularidades e o objetivo dos 

serviços. As Instruções e Especificações de Serviço constantes de documentos do DNER e em vigor no DNIT, 

NORMAM – Marinha do Brasil, NPCP – Capitania dos Portos e da ABNT, não deverão ser transcritas, bastando citá-

las. 

3.8 Os levantamentos deverão ser desenvolvidos como base de acordo com as DIRETRIZES BÁSICAS PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS – Escopos Básicos/Instruções de Serviço, 3ª Ed., 

2006, DNIT, no Manual de Projeto de Obras – de – Arte Especiais, Ed. 1996, DNER e no Manual de Construção de 

Obras-de-Arte Especiais, Ed. 1995, DNER, NORMAM – Marinha do Brasil,como ajustes estabelecidos neste Termo 

de Referência e com as Normas da ABNT abaixo relacionadas, dentre outras. 

3.9 Observar, no que couber, as definições estabelecidas no Art. 6º da Lei nº 8.666 de 1993, modificada pela Lei 8.883 de 

1994 e na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de2002. 

3.10  Para os Estudos/Projetos Rodoviários, os trabalhos serão desenvolvidos, no que couberem, com base nas Instruções 

de Serviço e nos Escopos Básicos das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – IPR 726, 

DNIT – 2006, especialmente na: 

▪ EB-107: Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em Rodovia para Adequação da Capacidade e 

Segurança - Publicação IPR-726, Edição/2006; 

▪ EB-102: Projeto Básico de Engenharia para Construção de Rodovias Rurais - Publicação IPR-726, Edição/2006; 

▪ EB-103: Projeto Executivo de Engenharia para Construção de Rodovias Rurais - Publicação IPR-726, Edição/2006; 

▪ EB-105: Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento de Rodovias com Melhoramentos Físicos 

e Operacionais de Baixo Custo - Publicação IPR-726, Edição/2006; 

▪ EB-108: Estudos para Adequação da Capacidade e Segurança de Rodovias Existentes - Publicação IPR-726, 

Edição/2006; 

▪ EB-109: Projeto Básico de Engenharia para Duplicação de Rodovia - Publicação IPR-726, Edição/2006; 

▪ EB-110: Projeto Executivo de Engenharia para Duplicação de Rodovias - Publicação IPR-726, Edição/2006; 

▪ IS-214: Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Publicação IPR-726, Edição/2006; 

▪ IS-228: Projeto de Passarela para Pedestres. 

▪ NBR 7.187/2003 – Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido – Procedimento; 

▪ NBR7.188/1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre-Procedimento; 

▪ NBR 8.953/1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência Classificação; NBR 

8.681/2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

▪ NBR 10.839/1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e protendido - Procedimento; 

▪ NBR 7.483/2008 - Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido – Especificação; 

▪ NBR 7.484/2009 - Barras, cordoalhas e fios de aço destinados a armaduras de protensão – Método de ensaio de 

relaxação isotérmica; 

http://www.dnit.gov.br,/


 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

Processo nº 6.0000214/2020 
Fls.:________ 

 

3.11  Para a apresentação dos relatórios dos estudos/projetos rodoviários observar orientações contidas na seguinte 

instrução: 

▪ Os relatórios/projetos deveram ser apresentados com base nas Instruções de Serviço e nos Escopos Básicos das 

Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários– Instruções para Apresentação de 

Relatórios – IPR 727, DNIT – 2006, especialmente na: 

 

▪ IAR – 03: Relatórios dos Projetos Básicos de Engenharia para Construção de Rodovias Rurais 

▪ IAR – 05: Relatórios dos Projetos Básicos de Engenharia para Restauração do Pavimento de Rodovias com 

Melhoramentos para Adequação da Capacidade de Segurança 

▪ IAR – 06: Relatórios dos Projetos Básicos de Engenharia para Melhoramentos em Rodovias para Adequação da 

Capacidade e Segurança 

▪ IAR – 07: Relatórios dos Projetos Executivos de Engenharia para Construção de Rodovias Rurais 

▪ IPR 698 – Manual de Projeto de Obras-de-Artes Especiais 

▪ IPR 748 – Álbum de Projetos-tipo de Passarelas para Pedestres (vol. 1 e 2) 

▪ Manual de Implantação de Terminais Rodoviários de Passageiros – DNER/DNIT 

3.12  Para os Estudos/Projetos de obras de dragagem, derrocamento de rios, os trabalhos serão desenvolvidos, no que 

couberem, com base nas diretrizes Técnicas, conforme segue: 

▪ NORMAN – 11/DPC/MARINHA DO BRASIL – Normas da Autoridade Marítima para obras, dragagens, pesquisas 

e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras; 

▪ Planejamento Portuário - Aspectos Náuticos da Comissão de Estudos e Planejamento Portuário do Comitê Brasileiro 

de Construção Civil da Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 13246 ABNT (1995); 

▪ Resolução Conama n° 454, de 1º de novembro de 2012; 

▪ NBR 13209 de 10/1994 – Planejamento portuário – Obras de acostagem; 

▪ NBR 13246 de 07/2017 – Planejamento portuário – Aspectos náuticos – Procedimento; 

▪ Portaria nº 289/DPC, de 10 de setembro de 2018 - Altera as Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens, 

Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras - NORMAM-11/DPC (1a 

Revisão). 

▪ Portaria 15/MB/2011, na NORMAM 25 da Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN (levantamentos topo - 

batimétricos) e nas Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

▪ NBR 10.004:2004, com a Resolução nº 344 do CONAMA (Coletas Geológicas) 

▪ Resolução CONAMA 344/2004 (Análise de Sedimentos) 

▪ ABNT NBR 6484, ABNT NBR 9603 e ABNT NBR 6502 (Análise de Sedimentos) 

▪ Instrução de Serviço nº 003/DNIT/2013 – Relatório Ambiental 

▪ Instrução Normativa IBAMA nº 10/2001 (Componente Ambiental) 

▪ Modelagem Morfodinâmica SIS BAHIA, MIKE 21e Delft 3D 

▪ NPCP, 2001, Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos 

3.13  Para Estudos/Projetos de obras de melhoramentos da infraestrutura urbana de ruas e avenidas, os trabalhos serão 

desenvolvidos, no que couberem, com base nas diretrizes Técnicas, conforme segue: 

▪ NBR 6.118/2014 – Projeto de estruturas de concreto -Procedimento; 

▪ NBR 6.122/1996 - Projeto e execução de fundações -Procedimento; 

▪ NBR 6.123/1988 – Forças devidas ao vento em edificações – Procedimento; 

▪ NBR 8.800/1996 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios -Procedimento; 

▪ NBR 9.062/2006 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado; 

▪ NBR 12.655/1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento –Procedimento; 

▪ NBR 12.654/1992 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto – Procedimento; 

▪ NBR 13.334/2007 – Levantamentos Topográficos –Procedimento; 

▪ NBR 14.931/2003 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

▪ NBR 7.480/2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação; 

▪ NBR 7.482/2008 - Fios de aço para estruturas de concreto protendido – Especificação; 

▪ NBR 7.211/2009 - Agregados para concreto –Especificação; 

▪ NBR 10.908/2008 - Aditivos para argamassa e concreto – Ensaios de caracterização; 

▪ NBR 11.768/2011 - Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – Requisitos; 

https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/27637/nbr13209-planejamento-portuario-obras-de-acostagem&email=hayrton@uol.com.br
https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/27640/nbr13246-planejamento-portuario-aspectos-nauticos-procedimento&email=hayrton@uol.com.br
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▪ NBR 15.577/2008 – Agregados – Reatividade álcali-agregado; 

▪ NBR 9.050/2015 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e 

equipamentos urbanos; 

▪ NBR 14.022/2006 - Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros 

▪ NBR 15.570/2008 - Especificações técnicas para fabricação de veículos de características urbanas para transporte 

coletivo de passageiros; 

▪ NBR 15645/2008 – Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas 

de concreto. 

▪ IS-201 – Estudos de Tráfego em Rodovias; 

▪ IS-202 – Estudos Geológicos; 

▪ IS-203 – Estudos Hidrológicos; 

▪ IS-204 – Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia para Construção de Rodovias Rurais; 

▪ IS-206 – Estudos Geotécnicos; 

▪ IS-207 – Estudos de Traçado; 

▪ IS-208 – Projeto Geométrico; 

▪ IS-209 – Projeto de Terraplenagem; 

▪ IS-210 – Projeto de Drenagem; 

▪ IS-211 – Projeto de Pavimentos Flexíveis; 

▪ IS-213 – Projeto de Interseções, Retornos e Acessos; 

▪ IS-215 – Projeto de Sinalização; 

▪ IS-216 – Projeto de Paisagismo; 

▪ IS-217 – Projeto de Dispositivos de Proteção (Defensas e Barreiras); 

3.14 Sempre que não for indicado especificamente, os estudos e Projetos de Engenharia deverão considerar a última edição 

dos códigos e normas publicadas pelas seguintes organizações: 

▪ Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

▪ Marinha do Brasil - NORMAM 

▪ Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 

3.15  Todos os documentos de projeto deverão atender, sempre que aplicável, as Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho e Emprego, conforme Portaria 3.214 de08/06/1978. 

3.16 Toda a documentação técnica elaborada pela Contratada relativa aos projetos, será de propriedade exclusiva da 

Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier. 

3.17  É vedado à Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou 

recebido para a execução dos serviços, salvo mediante prévia autorização expressa pela SETRAP. 

3.18  Elementos de aço: Caso sejam utilizados, pode se considerar as normas estrangeiras para pontes metálicas, 

reconhecidas internacionalmente, como: 

▪ Norma AASHTO – Standard Specifications for Highway Bridges – 17ª Edition 2002. 3.1.25.2. Normas Alemãs, 

Inglesas e Canadenses;  

▪ Manual de Projeto de Obras – de - Arte Especiais – DNER/2006; 

▪ Manual de Construção de Obras - de - Arte Especiais - DNER/1995; 

▪ NBR 7190/1997 – Projeto de Estruturas de Madeira  

▪ IS-219 – Projeto de Desapropriação, constante das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 

Rodoviários – Escopos Básicos/ Instruções de Serviço, Edição de2006; 

▪ IS-214 – Projeto de Obras de Arte Especiais; 

▪ IS-218 – Projeto deCercas; 

▪ IS-219 – Projeto deDesapropriação; 

▪ IS-220 – Orçamento da Obra; 

▪ IS-225 – Projeto de PavimentosRígidos; 

▪ IS-246 – Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária. 

3.19  Em caso de conflito entre as Normas do DNIT e as da ABNT, prevalecerão as prescrições das Normas da ABNT. 

 

4. METODOLOGIA PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

 

http://www.dnit.gov.br/instrucoes-normativas/instrucoes-normativas
http://www.dnit.gov.br/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos
http://www.dnit.gov.br/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos
http://www.denatran.gov.br/index.php/educacao/109-educacao/publicacoes/449-publicacoes
http://www.dnit.gov.br/
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4.1 A contratação do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório na sugestão da  modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e com o Decreto Estadual n.º 2.648/07 e, 

subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações. 

4.2 A Licitação será do Tipo MENOR PREÇO, na forma de adjudicação POR LOTE GLOBAL, em que os serviços 

foram agrupados em um ÚNICO LOTE, sob forma de execução INDIRETA, em regime de empreitada por preço unitário. 

Apesar da regra de que, as obras, serviços e compras realizadas pela Administração deverão ser subdivididas em tantas parcelas 

quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, para aproveitar as peculiaridades do mercado, com vistas à 

economicidade, no caso em questão, o agrupamento dos serviços em um único Lote visa sua melhor execução, em razão de 

tratar-se de serviços complementares e indissociáveis, tendo em vista que uma mesma empresa deve ter sob sua liderança todos 

os profissionais de manutenção, sob pena de não responder adequadamente aos chamados, incluindo sua responsabilidade 

técnica, coordenando todas as ações necessárias ao atendimento. 

4.3 O não parcelamento do objeto em itens se dá por este se caracterizar objeto indivisível. O não agrupamento causaria 

prejuízo para o conjunto conforme Súmula 247 – TCU/2007, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não 

tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e 

principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também atingir a sua 

finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administração Pública. 

4.4 O agrupamento faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização do contrato, evitando 

transtornos, bem como praticidade na supervisão do serviço a ser prestado, contemplando os princípios da eficiência e 

economicidade. 

4.5 Ainda no sentido do parágrafo anterior, esta justificativa impossibilita a concessão de tratamento diferenciado para 

microempresas e empresas de pequeno porte por se mostrar desvantajoso para Administração devido a complexidade de 

execução contratual do objeto, de acordo com o inciso III, do Art. 49, da Lei Complementar Estadual nº 123, de dezembro de 

2006 (reserva de cotas de até 25% para contratação de microempresas, empresas de pequeno e micro empreendedores 

individuais), visto tratar-se de contratação de serviços complementares e indissociáveis. A inaplicabilidade do disposto busca 

diminuir os riscos de prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto contratado. 

4.6 Aplicabilidade das margens de preferência previstas no Art. 5º do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratação 

de bens e serviços de informática e automação): Não é ocaso. 

4.7 Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Sim. Nesta licitação será admitida a possibilidade de 

Consórcio, limitado a 02 (duas) empresas, tendo em vista que a execução dos objetos envolve projetos de atribuições de 

diferentes modalidades de engenharia. A divisão da execução dos objetos desta licitação entre empresas consorciadas poderá 

acelerar também o prazo de execução, ensejando ainda a participação de maior número de licitantes e possibilitando a 

Participação de empresas regionais com aumento da competitividade. 

4.8 Permite Subcontratação: Sim, será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela fiscalização, e que não 

constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento. 

4.9 Orçamento estimado: R$ 6.636.125,99 (Seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e 

noventa e nove centavos). 

4.10   Referência dos Preços: Os preços unitários são referenciados pela Tabela de Preços de Consultoria do DNIT, 

conforme Resolução nº 11 de 21 de agosto de 2020. A data-base do orçamento é julho/2020. (ANEXO ao Orçamento). 

4.11 A Tabela a seguir contém as informações essenciais para o lançamento dos itens no sítio eletrônico da 

licitação:  

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 s/c 

Contratação de Empresa 

Especializada em Engenharia 

Consultiva para a Elaboração de 

Estudos Técnicos, Projetos 

Básicos e Executivos de 

Engenharia para Atendimento das 

Demandas dos Programas/Ações 

Governamentais previstas no 

Plano Plurianual (PPA 2020-

und 1 6.636.125,99 6.636.125,99 
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2023) vinculados a Secretaria de 

Estado de Transportes - SETRAP, 

no Estado do Amapá 

4.12  Os quantitativos previstos neste Termo de Referência foram definidos mediante coleta das necessidades 

existentes na Secretária de Estado de Transportes/SETRAP.  

 

4.13  Justificativa da sugestão da modalidade Pregão 

  A modalidade sugerida para o procedimento licitatório encontra amparo na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, que 

instituiu a modalidade Pregão nos procedimentos licitatórios. O Tribunal de Contas da União já pacificou seu entendimento 

sobre o tema, conforme Súmula nº 257/2010: 

“O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia amparo na Lei nº 

10.520/2002” 

 

 Ressalta-se ainda que, o Tribunal de Contas da União – TCU, possui vasta jurisprudência acerca de tal entendimento, 

conforme Acórdãos que seguem:  

  

 Diante da clara distinção entre o conceito de obras e de serviços, a utilização da modalidade 

pregão é permitida nas contratações de serviços comuns de engenharia, encontrando amparo 

na Lei nº 10.520/2002.  

 (Enunciado da Súmula TCU nº 257/2010). (AC – 1540-21/2014-P. Processo 028256/2013-1. 

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) 

 

 Acórdão nº 1.947/2008 – Plenário, modificado pelo Acórdão nº 2.932/2011 – Plenário.  

 “9.2.3. para contratação de serviços de supervisão e consultoria, realize a licitação na modalidade 

pregão, especificando detalhadamente os serviços que a empresa de supervisão ou de consultoria 

deverá prestar, ressalvando as situações excepcionais em que tais serviços não se caracterizam com 

‘serviços comuns’, caso em que deverá ser justificada, dos pontos de vista técnicos e jurídicos, nos 

autos do processo de licitação, a utilização extraordinária de outra modalidade licitatória que não o 

pregão;” 

 

 SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUPERVISÃO DE ORBAS 

RODOVIÁRIAS. ATIVIDADE QUE PERMITE ESPECIFICAÇÃO POR PARÂMETRO 

USUAIS DE  MERCADO. SERVIÇO COMUM. REGULARIDADE NA ESCOLHA DA 

MODALIDADE DO CERTAME. PAGAMENTOS À SUPERVISORA VINCULADOS À 

APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXEVUTADOS. CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE 

MEDIDA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO. RECOMENDAÇÃO.  

[...] 

 4. A questão central trazida pela ABCTRANS é a suposta afronta ao art. 46 da Lei nº 8.666/1993, 

por ter sido escolhida a modalidade pregão, em vez de concorrência do tipo melhor técnica ou 

técnica e preço.  

 5. Ocorre que a Lei nº 10.520/2002, que instituiu o pregão, prevê a utilização dessa modalidade para 

licitações em que se almeja a contratação de bens ou serviços comuns, conceituados pela mesma lei 

como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado”.  

 [...] 

 7. Portanto, para este Corte de Contas, o serviço de supervisão de obras deve ser, em regra, licitado 

na modalidade pregão, pois, na maioria dos casos, seu padrão de desempenho e qualidade pode ser 

objetivamente definido, conforme previsão legal.  

 8. Como bem mostra a unidade técnica, conquanto as atividades em análise sejam complexas 

para leigos, não o são para as empresas de supervisão e consultoria que fornecem, 
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habitualmente, serviços semelhantes ao que ora se discute. Desse modo, as especificações 

seguem parâmetros do mercado, como obriga a lei.  

 (AC-3341-50/12-P) 

  

 Ainda em edital, com objeto similar, o TCU se manifestou no sentido de que a complexidade do objeto de um contrato 

não impede o uso do pregão, desde que se refira a serviços sobre os quais o DNIT possua domínio das técnicas, conforme 

transcrito a seguir: 

 

“De inicio, cabe registrar que, a princípio, a complexidade do objeto de um contrato não impede o 

uso do pregão. Com efeito, há entendimentos do TCU nessa senda, dentre os quais, apenas 

ilustrativamente, aponta-se o Acórdão 1092/2014-P. Relator José Múcio, no qual o TCU deu ciência 

ao próprio DNIT que: 

“9.3.4 o emprego da mobilidade pregão como regra para a contratação de serviços de engenharia 

consultiva, supervisão e elaboração de projetos de obras não exclui o modelo tradicional de 

licitação por melhor técnica ou técnica e preço, previsto no art. 46 da Lei nº 8.666/1993, para o 

caso de trabalhos de alta complexidade que não possam ser enquadradas como comuns nem, 

portanto, ter padrão de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de 

especificações usuais, segundo reconhecimento e justificativa prévia do contratante.” 

[...] 

12.2.26 Conclui-se que os itens analisados dos certames são sérvios comuns nos termos dos 

definidos. Entende-se que para a execução apropriada dos itens de serviços questionados nos 

editais, basta que os profissionais qualificados sigam os normativos adequados, não havendo 

espaço significativo para que os intelectos dos agentes envolvidos proporcionem um produto 

diferenciado para a Administração, isto é, não se trata de atividades predominantemente 

intelectuais. Não se quer dizer que essas atividades possam realizadas por indivíduos sem 

treinamento e a habilitação necessários (os orçamentos dos certames prevêem o custo da 

contratação de profissionais qualificados) ou que não haja certa intelectualidade envolvida nos 

serviços (como provavelmente há na maioria das atividades de engenharia). (...) Trata-se, pois, 

de serviços que, embora devam ser executados por empresas e profissionais capacitados e 

qualificados, são de fato serviços que correspondem à definição normativa de serviços comum 

estabelecida no parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520/2002. (TC 015.569/2016-0-TCU) 

 

 Além do mais, o serviço a ser contratado apresenta padrões de desempenho e qualidade definidos objetivamente por 

meio de especificações usuais praticadas pela SETRAP, e se enquadra perfeitamente no estabelecido pelo Acórdão nº 2.932 do 

TCU, podendo, portanto, – Plenário Processo TC-007-982/2008-2, conforme abaixo: 

 

[...] 9.2.3. Para contratação de serviços de supervisão e consultoria, realize a licitação na 

modalidade pregão, especificando detalhadamente os serviços que a empresa de supervisão ou 

de consultoria deverá prestar, ressalvando as situações excepcionais em que tais serviços não se 

caracterizam como ‘serviços comuns’, caso em que deverá ser justificada, dos pontos de vista 

técnico e jurídico, nos autos do processo de licitação, a utilização extraordinária de outra 

modalidade licitatória que não o pregão; 

 

4.14  Enquadramento de Serviço Contínuo: A contratação do presente objeto tem natureza contínua, pois é especifica 

das demandas da SETRAP, são serviços de natureza contínua desta secretária, em função de sua especificidade, visto que suas 

principais funções são de manter e executar a Política de Transporte do Estado, de forma rotineira e permanente, de modo que 

sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades e consequentemente o cumprimento da sua missão 

institucional. 

 Assim sendo, em se tratando de produto com quantidade e prazo de elaboração pré-definido, os serviços praticados 

neste Termo de Referência podem ser classificados como de natureza contínua, conforme disposto no art. 15 da IN nº 05/2017, 

o que possibilita sua prorrogação por até sessenta meses de acordo com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 
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4.15  Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital padrão da SETRAP (qualificação econômico-financeira): 

Para os devidos efeitos, a SETRAP declara que utilizará desta Relação de Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação 

econômico-financeira. 

4.16  Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 

123/2006): Não Aplicável, pois o valor estimado é superior a R$ 80.000,00 e, pela particularidade dos serviços, não convém 

obrigar aos licitantes a subcontratação de Microempresas ou de Empresas de Pequeno Porte no montante de até 30% do total 

licitado, bem como estabelecer cota de até 25% do objeto para contratação das mesmas. 

4.17  Contato dos responsáveis pela elaboração: marcellocoelho1968@hotmail.com – fone: (96) 99117-8298. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 As despesas decorrentes da contratação ocorrerão por conta de recurso alocado no Código Orçamentário, compatível 

com o Plano Plurianual – PPA 2020-2023, dos serviços contratados com base na presente licitação correrão à conta de verba 

funcional específica para Estudos, Projetos de Engenharia, conforme anexo disponibilizado pelo NSP/SETRAP. 

 

6. PROPOSTA DA LICITANTE E  EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

 

6.1 Com base no orçamento apresentado pela SETRAP no edital de licitação, a consultoria apresentará sua proposta de 

preços, por meio de orçamento detalhado, contendo todos os itens previstos no orçamento referencial. 

6.1.1 No orçamento proposto, não poderá haver preço unitário inexequível, assim como não poderá haver preço unitário 

com valor superior ao do orçamento referencial do DNIT. Desta forma, o orçamento proposto será menor ou igual ao 

orçamento referencial do DNIT. 

6.1.2 A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante, preço unitário e preço 

total, deverá ser compatível com as especificações constantes destes Termos de Referência e seus anexos, bem como atender 

as seguintes exigências: 

6.1.3 O Licitante não poderá utilizar preços superiores aos estabelecidos pela Instrução de Preços de Consultoria Resolução 

º 11/2020 em sua proposta de preços, sejam eles no preço dos insumos ou no valor total de cada serviço. Não serão 

permitidas alterações nas quantidades dos serviços da Planilha de Orçamento de constante deste Termo de Referência; 

6.1.4 O Prazo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o prazo de garantia 

conforme edital; 

6.1.5 Modelo de proposta de preços dos Serviços a serem enviadas pelo Licitante vencedor da fase de lances deverá ser 

conforme as planilhas apresentadas no Anexo I – Orçamento Estimado e Cronograma. 

6.1.6 As empresas deverão ainda, além de anexar no campo próprio do sistema LICITAÇÕES-E, encaminhar, 

obrigatoriamente via e-mail, a ser informado pelo Pregoeiro durante a sessão Pública, o arquivo eletrônico da Proposta 

de Preços, 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 do Pregoeiro. 

6.1.7 Durante a prestação do serviço deste Termo será exigido que a empresa contratada mantenha-se em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, conforme as condições para participação em procedimentos licitatórios previstas nos arts. 27 a 

31 da Lei n° 8.666/93, bem como, com todas as condições de habilitação para a contratação com a Administração Pública, 

referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho 

(CNDT). Demais certidões para habilitação, serão previstas no Edital convocatório.  

 

6.2 Capacidade Operacional da Licitante 

 

6.2.1 Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. 

6.2.2 Experiência Específica da Proponente para Habilitação Técnica estará condicionada à comprovação das seguintes 

exigências: 

6.2.3 Relacionar os serviços executados pela empresa e anexar a comprovação destes por intermédio de “atestado” ou 

“certidão” ou “declaração”, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da mesma, conforme 

exigência a ser comprovada, disponibilizada no quadro CRITÉRIO PARA HABILITAÇÃO DA CAPACIDADE 

OPERACIONAL DA LICITANTE. 

A Certidão de Acervo Técnico constituirá prova de capacidade técnica da pessoa jurídica. 

mailto:marcellocoelho1968@hotmail.com
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6.2.4 As empresas deverão comprovar que executaram por meio de contratos celebrados com “Órgãos da 

Administração Pública Federal”, e/ou “Estadual” e/ou do “Distrito Federal” e/ou “Municipal”, ou de “Empresas Privadas” 

os serviços rodoviários exigidos na Tabela a seguir: 

 

 

CRITÉRIO PARA HABILITAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE 

 

LOTE 

 

ITEM 

 

EXIGÊNCIA A SER 

COMPROVADA 

 

EXTENSÃO DAS 

OBRAS 

 

EXTENSÃO A 

SER 

COMPROVADA 

 

QUANTIDADE 

MÁXIMA DE 

ATESTADOS 

(*) 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

Elaboração de Projeto Executivo 

de Obras de Arte Especiais em 

concreto (PONTE) 

 

 

210,00m 

 

 

100,00m 

 

 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

Elaboração de Projeto Executivo 

de Implantação/Pavimentação ou 

Duplicação Rodoviária em 

Pavimento Flexível  

 

 

200,00km 

 

 

100,00km 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

 

Elaboração de projetos de 

Drenagem (superficial e profunda) 

Urbana.  

 

 

50,00km 

 

 

20,00 km 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

Elaboração de Projetos Básico e/ou 

Executivos de Terminais 

Rodoviários 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

Elaboração de Projetos Executivos 

para Obras de Dragagem, 

Derrocamento e/ou Retirada de 

Obstáculos em Canais e/ou Rios 

 

 

 

2,0 km 

 

 

 

1,0km 

 

 

 

1 

 

 

ÚNICO 

 

 

1 

 

 

Elaboração de Projeto Básico e/ou 

Executivo de outros Prédios 

Públicos com 01 Pavimento 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

(*) No caso de consórcio, é obrigatória a comprovação da Capacidade Operacional de um dos Consorciados em no mínimo 

01 (um) item.  

 

6.3.4  A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante que apresentará proposta, limitada em 01 (um) único atestado 

para cada exigência, se deve ao fato de que o conjunto de projetos que serão elaborados possui grau de complexidade 

técnica de execução que exige das licitantes apresentarem aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais 

para gerenciá-las, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste Termo de Referência. 

 

6.2 Capacidade Profissional  

 

6.3.1 A empresa licitante deverá comprovar as exigências descritas na Tabela a seguir, para ser habilitada profissionalmente. 
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6.3.2 A empresa licitante deverá comprovar que possui em seu corpo profissional, técnicos que atendam às exigências 

descritas no quadro a seguir, com os devidos “atestados” e/ou “certidões” e/ou “declarações”, com registro no CREA 

ou em Entidade de Registro Profissional Competente (caso esta entidade exija certificação). Tais exigências recaem 

sobre a parcela de maior relevância técnica e econômica. 

6.3.3 QUANTO AO NÚMERO DE ATESTADOS: TANTOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS PARA 

COMPROVAR O TEMPO DE EXPERIÊNCIA REQUERIDO, PARA O NÍVEL PROFISSIONAL, 

DESCONTADAS AS SUPERPOSIÇÕES. 

 

 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNICO 

 

CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

 

NÚMERO 

PROFISSIONAL 

 

 

NÍVEL 

 

 

SERVIÇOS REQUERIDOS 

 

 

Consultor Especial 

 

 

 

1 

 

 

 

 

CM 

Ter exercido a função de Consultor de Projetos de 

Obras de Duplicação, e/ou de Adequação de 

Capacidade, e/ou de Implantação e 

Pavimentação, e/ou de Construção de Rodovias, 

e/ou de Restauração de Rodovias ou projetos de 

infraestrutura compatível com objeto desta 

licitação 

 

 

 

Coordenador 

 

 

 

 

1 

 

 

 

P0 

Ter exercido a função de Coordenador, ou de 

Gerente, ou de Supervisor de Projeto de Obras de 

Duplicação, ou de Adequação de Capacidade, ou 

de Implantação e Pavimentação, ou de construção 

de Rodovias, ou de Restauração de Rodovias,  ou 

projetos de infraestrutura compatível com objeto 

desta licitação 

 

 

 

Engenheiro Sênior 

 

 

1 

 

 

 

P1 

Ter exercido a função de coordenador de campo, 

ou gerenciamento de trabalho de campo de 

Projeto de Obras de Duplicação, ou de 

Adequação de Capacidade, ou de Implantação e 

Pavimentação, ou de construção de Rodovias, ou 

de Restauração de Rodovias,ou projetos de 

infraestrutura compatível com objeto desta 

licitação 

 

 

 

Engenheiro Pleno 

 

1 

 

 

 

P2 

Ter exercido a função de responsável técnico, de 

Projeto de Obras de Duplicação, ou de 

Adequação de Capacidade, ou de Implantação e 

Pavimentação, ou de construção de Rodovias, ou 

de Restauração de Rodovias, e ou projetos de 

infraestrutura compatível com objeto desta 

licitação 

 

6.3.4 O Consultor Especial- Nível (CM), deverá ter formação em engenharia civil com, no mínimo, Doutorado na área 

e/ou Experiência profissional mínimo de 15 (quinze) anos, em atividades rodoviárias por meio de tantos “atestados” 

e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quanto forem necessários, e que em pelo menos um destes conste que tenham 

exercido as funções descritas no quadro, categorias profissionais e tempo de experiência a comprovar. 

6.3.5 O Coordenador - Nível (P0), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar a experiência mínima de 10 (dez) 

anos, em atividades rodoviárias por meio de tantos “atestados” e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quantos forem 

necessários, e que em pelo menos um deles conste que tenham exercido as funções descritas no quadro, categorias 

profissionais e tempo de experiência a comprovar. 

6.3.6 O Engenheiro Sênior – Nível (P1), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar a experiência mínima de 8 

(oito) anos, em atividades rodoviárias por meio de tantos “atestados” e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quantos 
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forem necessários, e que em pelo menos um deles conste que tenham exercido as funções descritas no quadro, 

categorias profissionais e tempo de experiência a comprovar. 

6.3.7 O Engenheiro Pleno – Nível (P2), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar a experiência mínima de 5 

(cinco) anos, em atividades rodoviárias por meio de tantos “atestados” e/ou “certidões” e/ou “declarações”, quantos 

forem necessários, e que em pelo menos um deles conste que tenham exercido as funções descritas no quadro, 

categorias profissionais e tempo de experiência a comprovar. 

6.3.8 A apresentação de “atestados” e/ou “certidões” e/ou “declarações” para Habilitação Profissional tem por finalidade a 

comprovação do tempo de experiência necessário para enquadramento dos profissionais indicados nos níveis 

requeridos, conforme exige a conforme Resolução nº 11 de 21 de agosto de 2020, disponível no sitio 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-

dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/resolucao-11-2020.pdf 

6.3.9 Quando a “certidão” e/ou “atestado” e/ou “declaração” não for emitida pelo contratante principal do serviço deverá 

ser juntada à documentação declaração formal, do contratante principal, confirmando que o técnico indicado foi 

responsável pela sua execução. 

6.3.10 Certidão comprobatória de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho competente, da região a que estiver vinculada, que comprove 

o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação. 

6.3.11 Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veículos necessários para execução da obra/serviço 

de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses 

equipamentos/veículos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo SETRAP, por ocasião da contratação e sempre que 

necessário. 

6.3.12 Qualificação dos Demais Profissionais que serão vinculados ao contrato: Para os demais profissionais quer serão 

vinculados ao contrato que será celebrado com a empresa vencedora da licitação, a experiência exigida para cada 

categoria profissional, deverá atender ao disposto na Tabela de Preços de Consultoria oficializada pela Instrução de 

conforme Resolução nº 11 de 21 de agosto de 2020, disponível no sitio https://www.gov.br/dnit/pt-

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-

de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/resolucao-11-2020.pdf 

 

7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

7.1 A Contratada deverá atender as especificações técnicas mínimas constantes neste Termo; 

7.2 Os serviços serão executados de forma INDIRETA, em regime de empreitada por preço unitário, solicitados por 

meio de Ordem de Serviço, assim definido como documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento 

e controle dos itens relativos à execução do contrato, possibilitando a verificação da conformidade do serviço prestado com o 

solicitado; 

7.3 A Ordem de Serviço deverá definir e especificar o serviço a ser realizado, o prazo de entrega, endereço de entrega, 

responsável pela solicitação do serviço, materiais empregados, acabamento, preço unitário e total; 

7.4 Todos os custos com consumíveis e suprimentos necessários à execução do serviço, serão de responsabilidade da 

Contratada; 

 

7.5 PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA  

  

7.5.1 Caberá à CONTRATADA a elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, necessários e 

satisfatórios à execução dos empreendimentos, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas. 

7.5.2 Deverão seguir a Publicação IPR – 726 – Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 

Rodoviários (Escopos Básicos/Instruções de Serviço), o Manual de Projetos de OAE’s do DNIT,as Especificações Normativas 

da ABNT, bem como as Especificações Normativas da Marinha do Brasil - NORMAM e as da Capitania dos Portos –NPCP 

7.5.3 Além disso, também deve seguir a Instrução de Serviço nº 03/2013 – DG/DNIT, de 26 de abril de 2013, que 

estabelece os requisitos Ambientais a serem contemplados nos termos de referência para Elaboração de Projetos de Engenharia 

dos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. 

 

7.6 ROTEIRO PARA DESENVOLVMENTO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS   

7.6.1 Para subsidiar a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia será necessária a realização das 

seguintes etapas: 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/resolucao-11-2020.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/resolucao-11-2020.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/resolucao-11-2020.pdf
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7.6.2 Visitas Técnicas de Inspeção e levantamento de dados por parte de técnicos da CONTRATADA; 

7.6.3 Levantamento de dados preliminares; 

▪ Levantamento dos Estudos Geológicos/Geotécnicos; 

▪ Levantamentos dos Estudos Topográficos; 

▪ Apresentação a SETRAP do Relatório dos Estudos Preliminares;  

▪ Aprovação pela SETRAP do Relatório dos Estudos Preliminares;  

▪ Desenvolvimento dos Projetos Básicos; 

▪ Apresentação dos Projetos Básicos a SETRAP, conforme detalhado neste Termo de Referência; 

▪ Aprovação dos Projetos Básicos pela SETRAP;  

▪ Desenvolvimento dos Projetos Executivos; 

▪ Apresentação dos Projetos Executivos a SETRAP, conforme detalhado neste Termo de Referência; 

▪ Aprovação dos Projetos Executivos pela SETRAP. 

7.7 ESCOPOS DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 

   

7.7.1 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

RODOVIAS 

7.7.1.1 A forma de apresentação dos Projetos Executivos está baseada conforme o item 3 constantes das 

Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Instruções para Apresentação de Relatórios, IPR 

727 – DNIT/2006; 

7.7.1.2 As instruções para apresentação de relatórios(Projetos Executivos) estão baseadas conforme o item 4 

constantes das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Instruções para Apresentação de 

Relatórios, IPR 727 – DNIT/2006 (ANEXO A-7)IAR – 07: Relatórios dos Projetos Executivos de Engenharia para 

Construção de Rodovias Rurais; 

7.7.1.3 De acordo com o Escopo Básico EB-103, são os seguintes os Relatórios a serem apresentados ao longo 

da elaboração deste Projeto Executivo: a) Relatório Preliminar, b) Relatório Básico; c) Relatório Final. 

7.7.1.4 Os relatórios poderão ser instruídos conforme os volumes indicados abaixo: 

 

➢ VOLUME 1: RELATÓRIO DOS ESTUDOS PRELIMINARES 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) ESTUDOS REALIZADOS 

▪ Coleta e Análise de Dados; 

▪ Estudos de Tráfego; 

▪ Estudos Geológicos; 

▪ Estudos Hidrológicos; 

▪ Estudos Topográficos (Modelo Topográfico Digital do Terreno), por  

▪ Processos convencionais;  

▪ Processos aerofotogramétricos; – Estudos de Traçado; 

▪ Concepção das Obras de Artes Especiais;  

▪ Componente Ambiental do Projeto; 

▪ Análise e Compilação da Documentação, e dos Dados Existentes; 

▪ Informações a Respeito do Empreendedor e do Empreendimento; 

▪ Definição da Área de Influência do Empreendimento; 

▪ Diagnóstico Preliminar Ambiental;  

▪ Meio Físico;  

▪ Meio Biótico; 

▪ Meio Antrópico (Sócio-Econômico); 

▪ Indicação dos Possíveis Impactos Ambientais;  

▪ Enumeração das Prováveis Medidas Mitigadoras. 

d) CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

e) TERMO DE ENCERRAMENTO 

➢ VOLUME 1: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) ESTUDOS REALIZADOS 
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▪ Estudos de Tráfego;  

▪ Estudos Geológicos;  

▪ Estudos Hidrológicos;  

▪ Estudos Topográficos;  

▪ Por processos convencionais;  

▪ Por processos aerofotogramétricos. 

▪ Estudos Geotécnicos;  

▪ Estudos de Traçado; 

▪ Concepção das Obras de Arte Especiais;  

▪ Componente Ambiental do Projeto; 

▪ Elaboração do Diagnóstico Definitivo Ambiental. 

▪ Levantamento dos Passivos Ambientais  

▪ Cadastramento dos problemas ambientais (erosão, assoreamentos, inundações, deslizamentos, ausência 

da mata ciliar, etc.);  

▪ Cadastramento dos problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros (lavouras, indústrias, 

loteamentos, etc.); e  

▪ Cadastramento das antigas áreas de uso (acampamentos, instalações de britagem, usinas, bota-foras, 

pedreiras, jazidas, etc.), que não serão utilizadas na execução das obras 

▪ Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 

▪ Meio Físico; 

▪ Meio Biótico; 

▪ Meio Antrópico.  

▪ Estabelecimento do Prognóstico Ambiental ¾ Cenário Atual; ¾ Cenário Referencial; ¾ Cenário de 

Sucessão; ¾ Cenário Alvo; 

▪ Medidas Mitigadoras de Proteção Ambiental  

▪ Estimativa das Quantidades Básicas de Serviços Ambientais Ilustrando este texto devem ser 

apresentados todos os quadros, gráficos e desenhos julgados pertinentes. 

 

d) ITENS DE PROJETO ELABORADOS 

▪ Projeto Geométrico Básico; 

▪ Projeto Básico de Terraplenagem;  

▪ Projeto Básico de Drenagem;  

▪ Projeto Básico de Pavimentação;  

▪ Projeto Básico de Obras-de-Arte Especiais;  

▪ Projeto Básico de Interseções, Retornos e Acessos;  

▪ Projeto Básico de Sinalização;  

▪ Projeto Básico de Obras Complementares;  

▪ Projeto Básico de Desapropriação;  

▪ Projeto Básico de Paisagismo;  

▪ Projeto Básico do Canteiro de Obras e do Acampamento do Pessoal.  

▪ Orçamento Básico da Obra; 

▪ Projeto Geométrico Básico; 

▪ Seções Transversais Típicas do Projeto Básico; 

▪ Projeto Básico de Terraplenagem; 

▪ Seções Transversais Típicas de Terraplenagem; 

▪ Gráficos de Localização das Ocorrências de Materiais para Terraplenagem; 

▪ Projeto Básico de Pavimentação;  

▪ Seções Transversais Típicas de Pavimentação;  

▪ Esquemas Lineares do Pavimento Projetado;  

▪ Gráfico de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação. 

e) SOLUÇÕES BÁSICAS PROPOSTAS 

f) QUADROS DE QUANTIDADES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

g) DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DAS FONTES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO E 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 

h) TERMO DE ENCERRAMENTO 

➢ VOLUME 02: PROJETO BÁSICO DE EXECUÇÃO 

a) ÍNDICE 

b) MAPA DE SITUAÇÃO 

c) QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS BÁSICAS 

d) PROJETO GEOMÉTRICO BÁSICO 

▪ Folha de Convenções;  

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Projeto  
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▪ Folhas do Projeto Plani-Altimétrico, nas escalas de 1:2000 (H) e 1:200 (V) 

e) PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Terraplenagem; 

▪ Quadro de Orientação da Terraplenagem; 

▪ Gráfico de Localização das Origens de Materiais para Terraplenagem 

f) PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM 

▪ Esquema Geral dos Sistemas de Drenagem Projetados;  

▪ Projetos-Tipo dos Dispositivos de Drenagem. 

g) PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Pavimentação.  

▪ Esquema Linear da Pavimentação, com a caracterização técnica das soluções propostas;  

▪ Gráfico Geral de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 

h) PROJETO BÁSICO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Obras-de-Arte Especiais projetadas; 

▪ Representação Gráfica dos Projetos de cada obra, contendo: 

▪ Seção Transversal das Obras, em elevação e em planta;  

▪ Características Estruturais das Obras Projetadas. 

i) PROJETOS BÁSICOS DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS 

▪ Projetos em planta, na escala de 1:2000, e em perfil nas escalas de 1:2000(H) e 1:200(V) das interseções, 

retornos e acessos projetados; 

j) PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO 

▪ Esquema geral da sinalização, na escala de 1:2000, com indicações a respeito da caracterização e 

localização de cada placa projetada. 

k) PROJETO BÁSICO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

▪ Projetos-Tipo de Defensas  

▪ Projetos-Tipo de Cercas  

▪ Projetos-Tipo de Barreiras 

l) PROJETO BÁSICO DE DESAPROPRIAÇÃO 

▪ Esquema geral na escala de 1:1000 das áreas e benfeitorias a serem desapropriados; 

m) PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO 

▪ Esquema geral do Paisagismo da rodovia, na escala de 1:1000, com a caracterização das espécies 

vegetais propostas; 

n) PROJETO BÁSICO DE CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO 

▪ Planta esquemática do Canteiro de Obra e Acampamento. 

 

➢ VOLUME 3: ORÇAMENTO BÁSICO DAS OBRAS 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) RESUMO DOS PREÇOS BÁSICOS 

d) DEMOSTRATIVO DO ORÇAMENTO BÁSICO 

e) METODOLOGIA 

▪ Listagem preliminar dos serviços a executar;  

▪ Levantamento estimativo dos custos unitários básicos de serviços 

▪ Elaboração do Orçamento Básico das Obras. 

f) TERMO DE ENCERRAMENTO 

➢ RELATÓRIO FINAL 

➢ VOLUME 1: RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

d) ESTUDOS REALIZADOS: 

▪ Estudos de Tráfego;  

▪ Estudos Hidrológicos,  

▪ Estudos Geotécnicos;  

▪ Componente Ambiental do Projeto; 

e) ITENS DE PROJETO ELABORADOS; 

▪ Projeto Geométrico;  

▪ Projeto de Terraplenagem;  

▪ Projeto de Drenagem; 

▪ Projeto de Pavimentação;  

▪ Projeto de Obras-de-Arte Especiais;  

▪ Projeto de Interseções, Retornos e Acessos;  
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▪ Projeto de Sinalização;  

▪ Projeto de Obras Complementares;  

▪ Projeto de Desapropriação;  

▪ Projeto de Paisagismo;  

▪ Projeto do Canteiro de Obras e do Acampamento do Pessoal.  

▪ Orçamento das Obras; 

▪ Projeto Geométrico;  

▪ Seções Transversais Típicas do Projeto; 

▪ Projeto de Terraplenagem;  

▪ Seções Transversais Típicas de Terraplenagem;  

▪ Gráficos de Localização das Ocorrências de Materiais para Terraplenagem;  

▪ Projeto de Pavimentação;  

▪ Seções Transversais Típicas de Pavimentação;  

▪ Esquemas Lineares do Pavimento Projetado;  

▪ Gráfico de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação. 

f) QUADROS DE QUANTIDADES 

▪ Quadros das Quantidades de Serviços ; 

▪ Quadro-Resumo das Distancias de Transportes. 

g) DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DAS FONTES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO E 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 

▪ localização das jazidas, pedreiras, usinas, aguadas, instalações industriais, mercados abastecedores, 

fontes de materiais para Pavimentação betuminosos, “filler”, dope, etc, com as respectivas distâncias ao 

eixo e ou extremos do segmento e também entre pontos notáveis dentro do segmento, e explicitando as 

fontes que implicam em fornecedores comerciais, especialmente quanto a pedreiras, areais e outros. 

h) PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

▪ Fatores Condicionantes:  

▪ Localização do segmento viário objeto das obas  

▪ Apoio logístico e condições de acesso  

▪ Organização e Prazos  

▪ Cronograma de execução das obras  

▪ Relação do pessoal técnico necessário à execução das obras  

▪ Relação do equipamento mínimo para execução das obras  

▪ Esquema do canteiro de obras  

▪ Plano de ataque dos serviços ¾ Frentes de serviços ¾ Sequência executiva 

i) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

j) TERMOS DE REFERÊNCIA 

k) ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 

l) RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

m) ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS RESPONSÁVEIS 

n) INSCRIÇÃO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA 

o) TERMO DE ENCERRAMENTO 

➢ VOLUME 2: PROJETO DE EXECUÇÃO 

a) ÍNDICE 

b) MAPA DE SITUAÇÃO 

c) QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

d) PROJETO GEOMÉTRICO 

▪ Folha de Convenções;  

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Projeto  

▪ Folhas do Projeto Plani-Altimétrico, nas escalas de 1:2000 (H) e 1:200 (V) 

e) PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Terraplenagem; 

▪ Quadro de Orientação da Terraplenagem;  

▪ Esquema Linear da Distribuição de Terras;  

▪ Gráfico de Localização das Origens de Materiais para Terraplenagem 

f) PROJETO DE DRENAGEM 

▪ Esquemas dos Sistemas de Drenagem Projetados, implementados sobre as folhas do Projeto Geométrico 

Plani-Altimétrico; 

▪ Projetos-Tipo dos Dispositivos de Drenagem  

▪ Notas de Serviço de Drenagem. 

g) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Pavimentação.  

▪ Esquema Linear da Pavimentação, com a caracterização técnica das soluções propostas;  



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

Processo nº 6.0000214/2020 
Fls.:________ 

 

▪ Gráfico Geral de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação  

▪ Quadro de Características e Localização de cada ocorrência de material para pavimentação;  

▪ Notas de Serviço de Pavimentação; 

h) PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas das Obras-de-Arte Especiais projetadas;  

▪ Representação Gráfica dos Projetos de cada obra, contendo: 

▪ Seção Transversal das Obras, em elevação e em planta;  

▪ Seção Transversal nos apoios;  

▪ Seção Transversal no meio do vão;  

▪ Locação dos aparelhos de apoio;  

▪ Características Estruturais das Obras Projetadas.  

▪ Plantas de detalhes construtivos; 

i) PROJETOS DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS 

▪ Projetos em planta, na escala de 1:1000, e em perfil nas escalas de 1:1000(H) e 1:100(V) das interseções, 

retornos e acessos projetados;  

▪ Plantas de detalhes construtivos; 

j) PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

▪ Esquema geral da sinalização, na escala de 1:2000, com indicações a respeito da caracterização e 

localização de cada placa projetada.  

▪ Quadro-Resumo das placas;  

▪ Plantas de detalhes construtivos;  

▪ Notas de Serviço de Sinalização; 

k) PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

▪ Projetos-Tipo de Defensas  

▪ Projetos-Tipo de Cercas  

▪ Projetos-Tipo de Barreiras  

▪ Plantas de detalhes construtivos  

▪ Notas de Serviço de Obras Complementares 

l) PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 

▪ Esquema geral na escala de 1:1000 das áreas e benfeitorias a serem desapropriados;  

▪ Planta cadastral na escala de 1:200 de cada área a ser desapropriada, e benfeitorias, com suas amarrações 

ao eixo projetado  

m) PROJETO DE PAISAGISMO 

▪ Esquema geral do Paisagismo da rodovia, na escala de 1:1000, com a caracterização das espécies 

vegetais propostas;  

▪ Esquema do Paisagismo das Intercessões, na escala de 1:1000, com a caracterização das espécies 

vegetais propostas.  

▪ Plantas de detalhes construtivos;  

▪ Notas de Serviço de Paisagismo; 

n) PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO 

▪ Planta esquemática do Canteiro de Obras e Acampamento  

▪ Plantas de detalhes construtivos; 

 

➢ VOLUME 3: MEMÓRIA JUSTIFICATIVA 

▪ Memória Descritiva e Justificativa do Projeto elaborado,  

▪ Descrição ampla e abrangente dos estudos realizados e os itens de projeto elaborados,  

▪ Conclusões e recomendações. 

a) Volume Anexo 3A: Estudos Geotécnicos;  

b) Volume Anexo 3B: Memória de Cálculo das Estruturas;  

c) Volume Anexo 3C: Cálculo dos Volumes e Notas de Serviço de Terraplenagem;  

d) Volume Anexo 3D: Projeto de Desapropriação;  

e) Outros Anexos (se necessários) 

➢ VOLUME 4: ORÇAMENTO DAS OBRAS 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) RESUMO DOS PREÇOS 

d) DEMOSTRATIVO DO ORÇAMENTO 

e) METODOLOGIA 

f) TERMO DE ENCERRAMENTO 

7.7.2 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO 

DOPAVIMENTO COM MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA 

DA RODOVIA 
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7.7.2.1 A apresentação dos Estudos/Projetos está baseada nas Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e 

Projetos Rodoviários - Instruções para Apresentação de Relatórios, IPR 727 – DNIT/2006. 

7.7.2.2 As instruções para apresentação de relatórios (Projetos Executivos) estão baseadas conforme o item 4 

constantes das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Instruções para Apresentação de 

Relatórios, IPR 727 – DNIT/2006 (ANEXO A-10) IAR – 10: Relatórios dos Projetos Executivos de Engenharia para 

Restauração de Rodovias com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança). 

7.7.2.3 De acordo com o Escopo Básico EB-107, EB-110 e EB-115,estes Projetos Executivos de Engenharia 

devem ser desenvolvidos ao longo de 3 (três) Fases: a) Fase Preliminar; b) Fase de Projeto Básico; c) Fase de Projeto 

Executivo. 

 

➢ VOLUME 1: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) ESTUDOS REALIZADOS 

▪ Estudos Topográficos (Levantamento Plani-Altimétrico Cadastral da Rodovia), por;  

▪ Processos convencionais;  

▪ Processos aerofotogramétricos.  

▪ Estudos de Tráfego; 

▪ Estudos Geológicos;  

▪ Estudos Hidrológicos;  

▪ Estudos Geotécnicos;  

▪ Estudos de Traçado; 

▪ Avaliação Preliminar do Pavimento Existente;  

▪ Componente Ambiental do Projeto; 

d) ITENS DE PROJETO ELABORADOS 

▪ Projeto Geométrico Básico;  

▪ Projeto Básico de Terraplenagem;  

▪ Projeto Básico de Drenagem;  

▪ Projeto Básico de Pavimentação;  

▪ Projeto Básico de Restauração do Pavimento;  

▪ Projeto Básico de Obras-de-Arte Especiais;  

▪ Projeto Básico de Interseções, Retornos e Acessos;  

▪ Projeto Básico de Sinalização;  

▪ Projeto Básico de Obras Complementares;  

▪ Projeto Básico de Desapropriação;  

▪ Projeto Básico de Paisagismo;  

▪ Projeto Básico do Canteiro de Obras e do Acampamento do Pessoal.  

▪ Orçamento Básico da Obra; 

▪ Projeto Geométrico Básico; 

▪ Seções Transversais Típicas do Projeto Básico;  

✓ Projeto Básico de Terraplenagem;  

▪ Seções Transversais Típicas de Terraplenagem;  

▪ Gráficos de Localização das Ocorrências de Materiais para Terraplenagem;  

✓ Projeto Básico de Pavimentação;  

▪ Seções Transversais Típicas de Pavimentação;  

▪ Esquemas Lineares do Pavimento Projetado;  

▪ Gráfico de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação.  

✓ Projeto Básico de Restauração dos Pavimentos Existentes; 

▪  Seções Transversais Típicas das Soluções de Restauração dos Pavimentos Existentes; 

▪ Esquemas Lineares das Soluções dos Pavimentos Existentes;  

▪ Gráfico de Localização dos Materiais de Pavimentação; 

e) SOLUÇÕES BÁSICAS PROPOSTAS 

f) QUADROS DE QUANTIDADES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

▪ Quantidades Básicas de Serviços incluindo as quantidades básicas de mobilização e desmobilização do 

canteiro de obras;  

▪ Demonstrativos das Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação;  

▪ Resumo das Distancias Básicas de Transportes. 

g) DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DAS FONTES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO E 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 

h) TERMO DE ENCERRAMENTO 

➢ VOLUME 2: PROJETO BÁSICO DE EXECUÇÃO 

a) ÍNDICE 
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b) MAPA DE SITUAÇÃO 

c) QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS BÁSICAS 

d) PROJETO GEOMÉTRICO BÁSICO 

▪ Folha de Convenções;  

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Projeto  

▪ Folhas do Projeto Plani-Altimétrico, nas escalas de 1:2000 (H) e 1:200 (V) 

e) PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Terraplenagem;  

▪ Quadro de Orientação da Terraplenagem;  

▪ Gráfico de Localização das Origens de Materiais para Terraplenagem 

f) PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM 

▪ Esquema Geral dos Sistemas de Drenagem Projetados;  

▪ Projetos-Tipo dos Dispositivos de Drenagem. 

g) PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO (para os Melhoramentos) 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Pavimentação.  

▪ Esquema Linear da Pavimentação, com a caracterização técnica das soluções propostas;  

▪ Gráfico Geral de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 

h) PROJETO BÁSICO DE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS EXISTENTES 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas das Soluções de Restauração dos Pavimentos Existentes;  

▪ Esquema Linear das Soluções de Restauração dos Pavimentos Existentes;  

▪ Gráfico Geral de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 

i) PROJETO BÁSICO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Obras-de-Arte Especiais projetadas;  

▪ Representação Gráfica dos Projetos de cada obra, contendo: 

▪ Seção Transversal das Obras, em elevação e em planta;  

▪ Características Estruturais das Obras Projetadas. 

j) PROJETOS BÁSICOS DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS 

▪ Projetos em planta, na escala de 1:2000, e em perfil nas escalas de 1:2000(H) e 1:200(V) das interseções, 

retornos e acessos projetados; 

k) PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO 

▪ Esquema geral da sinalização, na escala de 1:2000, com indicações a respeito da caracterização e 

localização de cada placa projetada. 

l) PROJETO BÁSICO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

▪ Projetos-Tipo de Defensas  

▪ Projetos-Tipo de Cercas  

▪ Projetos-Tipo de Barreiras 

m) PROJETO BÁSICO DE DESAPROPRIAÇÃO 

▪ Esquema geral na escala de 1:1000 das áreas e benfeitorias a serem desapropriados; 

n) PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO 

▪ Esquema geral do Paisagismo da rodovia, na escala de 1:1000, com a caracterização das espécies 

vegetais propostas; 

o) PROJETO BÁSICO DE CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO 

▪ Planta esquemática do Canteiro de Obra e Acampamento 

 

➢ VOLUME 3: ORÇAMENTO BÁSICO DAS OBRAS 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) RESUMO DOS PREÇOS BÁSICOS 

▪ Resumo dos Preços Básicos,  

▪ Quadros das Quantidades Básicas de Serviços 

d) DEMOSTRATIVO DO ORÇAMENTO BÁSICO 

▪ Preços unitários, total e dos grandes grupos de serviços 

e) METODOLOGIA 

▪ Listagem preliminar dos serviços a executar;  

▪ Levantamento estimativo dos custos unitários básicos de serviços 

▪ Elaboração do Orçamento Básico das Obras. 

▪ Resumo das Distâncias Básicas de Transportes,  

▪ Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação e Instalações Industriais, 

▪ Custos Unitários Básicos dos Serviços; 

f) TERMO DE ENCERRAMENTO 

➢ RELATÓRIO FINAL 
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➢ VOLUME 1: RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

d) ESTUDOS REALIZADOS: 

▪ Estudos de Tráfego;  

▪ Estudos Geotécnicos;  

▪ Estudos Topográficos;  

▪ Componente Ambiental do Projeto; 

e) ITENS DE PROJETO ELABORADOS; 

▪ Projeto Geométrico; 

▪ Projeto de Terraplenagem; 

▪ Projeto de Drenagem; 

▪ Projeto de Pavimentação; 

▪ Projeto de Restauração dos Pavimentos; 

▪ Projeto de Obras-de-Arte Especiais; 

▪ Projeto de Interseções, Retornos e Acessos; 

▪ Projeto de Sinalização; 

▪ Projeto de Obras Complementares; 

▪ Projeto de Desapropriação; 

▪ Projeto de Paisagismo; 

▪ Projeto do Canteiro de Obras e do Acampamento do Pessoal. 

▪ Orçamento das Obras; 

✓ Projeto Geométrico;  

▪ Seções Transversais Típicas do Projeto; 

✓  Projeto de Terraplenagem;  

▪ Seções Transversais Típicas de Terraplenagem;  

▪ Gráficos de Localização das Ocorrências de Materiais para Terraplenagem; 

✓ Projeto de Pavimentação;  

▪ Seções Transversais Típicas de Pavimentação;  

▪ Esquemas Lineares do Pavimento Projetado;  

▪ Gráfico de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação.  

✓ Projeto de Restauração dos Pavimentos Existentes;  

▪ Seções Transversais Típicas das Soluções de Restauração dos Pavimentos;  

▪ Esquemas Lineares das Soluções de Restauração dos Pavimentos; 

f) QUADROS DE QUANTIDADES 

▪ Quadros das Quantidades de Serviços;  

▪ Quadro-Resumo das Distancias de Transportes. 

g) DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DAS FONTES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO E 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 

h) PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

▪ Fatores Condicionantes: 

▪ Localização do segmento viário objeto das obas  

▪ Apoio logístico e condições de acesso  

▪ Organização e Prazos  

▪ Cronograma de execução das obras  

▪ Relação do pessoal técnico necessário à execução das obras  

▪ Relação do equipamento mínimo para execução das obras  

▪ Esquema do canteiro de obras  

▪ Plano de ataque dos serviços 

▪ Frentes de serviços 

▪ Seqüência executiva 

i) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

j) TERMOS DE REFERÊNCIA 

k) ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 

l) RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

m) ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS RESPONSÁVEIS 

n) INSCRIÇÃO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA 

o) TERMO DE ENCERRAMENTO 

➢ VOLUME 2: PROJETO DE EXECUÇÃO 

a) ÍNDICE 

b) MAPA DE SITUAÇÃO 
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c) QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

d) PROJETO GEOMÉTRICO 

▪ Folha de Convenções; 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Projeto  

▪ Folhas do Projeto Plani-Altimétrico, nas escalas de 1:2000 (H) e 1:200 (V) 

e) PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Terraplenagem;  

▪ Quadro de Orientação da Terraplenagem;  

▪ Esquema Linear da Distribuição de Terras;  

▪ Gráfico de Localização das Origens de Materiais para Terraplenagem 

f) PROJETO DE DRENAGEM 

▪ Esquemas dos Sistemas de Drenagem Projetados, implementados sobre as folhas do Projeto Geométrico 

Plani-Altimétrico;  

▪ Projetos-Tipo dos Dispositivos de Drenagem  

▪ Notas de Serviço de Drenagem. 

g) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas de Pavimentação.  

▪ Esquema Linear da Pavimentação, com a caracterização técnica das soluções propostas;  

▪ Gráfico Geral de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação  

▪ Quadro de Características e Localização de cada ocorrência de material para pavimentação;  

▪ Notas de Serviço de Pavimentação; 

h) PROJETO DE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS EXISTENTES 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas das Soluções de Restauração dos Pavimentos;  

▪ Esquema Linear das Soluções de Restauração dos Pavimentos;  

▪ Gráfico Geral de Localização das Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 

▪ Quadro de Características e Localização de cada ocorrência de material para pavimentação;  

▪ Notas de Serviço de Restauração dos Pavimentos; 

i) PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

▪ Desenho das Seções Transversais Típicas das Obras-de-Arte Especiais projetadas;  

▪ Representação Gráfica dos Projetos de cada obra, contendo:  

▪ Seção Transversal das Obras, em elevação e em planta;  

▪ Seção Transversal nos apoios;  

▪ Seção Transversal no meio do vão;  

▪ Locação dos aparelhos de apoio;  

▪ Características Estruturais das Obras Projetadas.  

▪ Plantas de detalhes construtivos; 

j) PROJETOS DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS 

▪ Projetos em planta, na escala de 1:1000, e em perfil nas escalas de 1:1000(H) e 1:100(V) das interseções, 

retornos e acessos projetados;  

▪ Plantas de detalhes construtivos; 

k) PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

▪ Esquema geral da sinalização, na escala de 1:2000, com indicações a respeito da caracterização e 

localização de cada placa projetada.  

▪ Quadro-Resumo das placas;  

▪ Plantas de detalhes construtivos;  

▪ Notas de Serviço de Sinalização; 

l) PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

▪ Projetos-Tipo de Defensas  

▪ Projetos-Tipo de Cercas  

▪ Projetos-Tipo de Barreiras  

▪ Plantas de detalhes construtivos  

▪ Notas de Serviço de Obras Complementares 

m) PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 

▪ Esquema geral na escala de 1:1000 das áreas e benfeitorias a serem desapropriados;  

▪ Planta cadastral na escala de 1:200 de cada área a ser desapropriada, e benfeitorias, com suas amarrações 

ao eixo projetado 

n) PROJETO DE PAISAGISMO 

▪ Esquema geral do Paisagismo da rodovia, na escala de 1:1000, com a caracterização das espécies 

vegetais propostas; 

▪ Esquema do Paisagismo das Intercessões, na escala de 1:1000, com a caracterização das espécies 

vegetais propostas. 

▪ Plantas de detalhes construtivos;  
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▪ Notas de Serviço de Paisagismo; 

o) PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO 

▪ Planta esquemática do Canteiro de Obras e Acampamento  

▪ Plantas de detalhes construtivos; 

 

➢ VOLUME 3: MEMÓRIA JUSTIFICATIVA 

a) Volume Anexo 3A: Estudos Geotécnicos;  

b) Volume Anexo 3B: Memória de Cálculo das Estruturas;  

c) Volume Anexo 3C: Cálculo dos Volumes e Notas de Serviço de Terraplenagem;  

d) Volume Anexo 3D: Projeto de Desapropriação;  

e) Outros Anexos (se necessários). 

➢ VOLUME 4: ORÇAMENTO DAS OBRAS 

a) SUMÁRIO 

b) APRESENTAÇÃO 

c) RESUMO DOS PREÇOS 

d) DEMOSTRATIVO DO ORÇAMENTO 

e) METODOLOGIA 

▪ Listagem definitiva dos serviços a executar;  

▪ Listagem dos materiais e respectivas distâncias de transporte;  

▪ Listagem dos equipamentos;  

▪ Definição dos custos unitários executivos dos serviços, 

f) TERMO DE ENCERRAMENTO 

7.7.3 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE 

ARTES ESPECIAIS (PONTES RODOVIÁRIAS DE CONCRETO ARMADO) 

7.7.3.1 A apresentação dos Estudos/Projetos está baseada nas Diretrizes Básicas para Elaboração de 

Estudos e Projetos Rodoviários - Instruções para Apresentação de Relatórios, IPR 726 – DNIT/2006. 

7.7.3.2 As instruções para apresentação de relatórios (Projetos Executivos) estão baseadas conforme o 

item 3 constantes das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários –Escopos Básicos e Instruções 

de Serviços, IPR 726 – DNIT/2006 (ANEXO B-14) IS – 214: Projeto de Obras de Artes Especiais. 

7.7.3.3  De acordo com a IS 214, os Projetos Executivos de OAE’sdevem ser desenvolvidos ao longo 

de 3 (três) Fases: 1) Fase Preliminar; 2) Fase de Projeto Básico. 3) Fase de Projeto Executivo. 

7.7.3.4 Das fases: 

1. FASE PRELIMINAR 

1.1. COLETA DE ELEMENTOS BÁSICOS 

1.1.1. INFORMAÇÕES LOCAIS 

a) Elementos topográficos 

▪ Perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo do traçado, com greide cotado, desenhado em escala de 

1:100 ou 1:200, 

▪ levantamento da seção transversal, com indicação das cotas de fundo, a intervalos máximos de 5 m; 

▪ Planta topográfica do trecho em que será implantada a obra, apresentada na escala 1:100 ou 1:200, com 

curvas de nível de metro a metro, contendo o eixo do traçado, interferências existentese a esconsidade 

em relação ao obstáculo a ser vencido, abrangendo área suficiente para definição da obra e acessos; 

b) Elementos hidrológicos: 

▪ Indicação das cotas, épocas e durações das ocorrências, de máxima cheia e máxima estiagem do curso 

d'água;  

▪ Memória de cálculo da determinação da seção de vazão necessária à obra-de-arte, com indicação da 

velocidade máxima das águas no local;  

▪ Indicação da possibilidade de ocorrência de depósitos no leito, margens e erosões no fundo ou nas 

margens do curso d'água, assim como tendência a divagação do leito do rio e eventual transporte de 

matérias flutuantes nos períodos de cheia; 

▪ Notícias sobre a possibilidade de ocorrência de águas agressivas, tanto sob o aspecto tóxico como sob o 

aspecto de ação destrutiva; 

▪ Informações relativas aos serviços de regularização, dragagem, retificações ou proteção das margens, 

em execução e planejados;  

▪ Informações relativas às obras-de-arte implantadas nas proximidades, tais como tipo da estrutura, 

extensão da obra, número de vãos, altura de construção, vazão, tipo de fundação, existência ou não de 

erosão nas fundações, margens e encontros, ou qualquer outro dado de interesse. 

c) Elementos geotécnicos: 

▪ Sondagens de reconhecimento em número e profundidade tais que permitam a perfeita caracterização 

do subsolo, ao longo de duas linhas paralelas ao eixo locado na rodovia, distantes aproximadamente três 

metros para cada lado, em toda a extensão provável da futura obra-de-arte; 
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▪ Planta de locação das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;  

▪ Perfis geológicos - geotécnicos e individuais de todas as sondagens, indicando a natureza e espessura 

das diversas camadas atravessadas, profundidades em relação às RRNN da rodovia, índice de resistência 

à penetração e níveis d'água;  

▪ Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundação for em rocha ou em terrenos que apresentem 

matacões;  

▪ Relatório das sondagens, indicando o equipamento empregado, descrevendo as condições do subsolo 

explorado e interpretando os resultados obtidos;  

▪ Em caso de terreno cuja estabilidade possa ser ameaçada pela colocação dos aterros de acesso, serão 

necessários estudos geotécnicos especiais que permitam a demonstração de estabilidade do conjunto solo 

- aterro - obra-de-arte. 

d) Elementos complementares: 

▪ Nomenclatura da rodovia, trecho, subtrecho e estaca ou quilometro em que se implantará a obra e nomes 

dos obstáculos a serem transpostos; 

▪ Descrição dos aspectos locais que interessarão ao projeto, tais como: proximidade de centros urbanos, 

gabaritos a obedecer, necessidade de passeios para pedestres e guarda-corpos especiais, pista para 

bicicletas ou carroças, drenagem, passagens de tubulações, postes de iluminação, aspectos paisagísticos 

a considerar e quaisquer outros informes especiais necessários; 

▪ Meios de acesso à região onde se situará a obra e ao local; 

▪ Informações sobre a existência de jazidas de materiais que possam ser empregados na execução da obra, 

discriminando tipos disponíveis, quantidades e custos; 

▪ Informações sobre a possibilidade de aproveitamento de mão-de-obra da região, discriminando tipos, 

quantidades disponíveis e salários normais;  

▪ Condições de obtenção de água e análise química;  

▪ Informações sobre as possibilidades de apoio da região, tais como: energia, habitações, comunicações, 

transportes, bancos e outros. 

 

1.1.2. INFORMAÇÕES DO PROJETO DA RODOVIA 

a) Classe da rodovia, segundo o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, do DNIT. 

b) Características físicas e geométricas do traçado, seções transversais, apresentadas em planta e perfil.  

c) Características técnicas do projeto, necessárias à fixação das características operacionais e período do 

projeto.  

d) Normas Técnicas Brasileiras e especificações e normas do DNIT em vigor e/ou especificações 

complementares existentes. 

 

1. FASE DE PROJETO BÁSICO 

 

a) Definição da concepção do projeto;  

b) Estudo de alternativas para a travessia, no que respeita ao local de implantação da obra;  

c) Estudo das soluções estruturais exequíveis, em decorrência do exame do local de implantação, com 

definição, para cada solução proposta, do comprimento total da obra, número de vãos, características geométricas 

principais, extensão dos aterros de acesso e fundações;  

d) Pré-dimensionamento das alternativas selecionadas, com estimativas de quantidades e custos e total 

justificativa para cada solução;  

e) Escolha da solução, optando por aquela que melhor atenda aos critérios técnicos, econômicos e 

administrativos e requisitos operacionais para a rodovia. Considerar os aspectos arquitetônicos e paisagísticos da obra;  

f) Memória de cálculo estrutural da solução adotada definindo as principais seções e elementos de relevância 

na estrutura, constando as verificações de resistência e quantidade aproximada de armadura; 

g) Elaboração de desenhos contendo, no mínimo, os dados relacionados nos seguintes itens: 

✓ Elementos topográficos  

▪ mapa de situação da região de influência da obra; 

▪ planta e perfil do local de implantação da obra, contendo a estrutura, os acessos, greides, estaqueamento 

e ocorrências como, vias, rios, lagos, com respectivos gabaritos e cotas; 

▪ local da obra, com curvas de nível espaçadas de forma a permitir a perfeita caracterização dos taludes 

dos cortes, aterros;  

▪ interseção da saia de aterro com o terreno natural;  

▪ seções transversais pelos apoios, mostrando a implantação das fundações. 

▪ Elementos geotécnicos:  

▪ perfil longitudinal do terreno, constando os dados das sondagens de reconhecimento para cada apoio,  

▪ perfil provável do subsolo, indicando a taxa de resistência encontrada no cálculo,  

▪ tipo e dimensões das fundações com as cargas máximas permitidas.  

▪ Elementos hidrológicos:  
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▪ nível normal e de máxima enchente e seção de vazão calculada.  

▪ Elementos geométricos:  

▪ declividade transversal e longitudinal,  

▪ elementos de curvas verticais e horizontais,  

▪ valor e posição de gabaritos mínimos da passagem superior ou inferior,  

▪ coordenadas dos eixos dos pilares.  

▪ Drenagem superficial:  

▪ esquema de drenagem pluvial sobre o tabuleiro e acessos. 

▪ Desenhos de estrutura:  

▪ desenho de forma, com elevações, plantas, cortes longitudinais e transversais,  

▪ detalhes estruturais, especialmente de encontros, tipos, posicionamento e dimensões dos aparelhos de 

apoio,  

▪ detalhes arquitetônicos e locação da obra em planta e perfil, incluindo fundações.  

▪ Indicar, ainda, no desenho principal, as especificações de materiais, cargas móveis ou eventuais 

sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do processo executivo previsto. 

 

2.        FASE DE PROJETO EXECUTIVO 

a) CÁLCULOS ESTRUTURAIS: 

▪ Descrição minuciosa do sistema estrutural; 

▪ Hipóteses gerais de cálculo; 

▪ Cálculo dos esforços solicitantes, devidos às cargas permanentes, móveis, acidentais e outras, para cada 

elemento estrutural; 

▪ Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos estruturais;  

▪ Envoltório e recobrimento;  

▪ Verificação das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade com as especificações; 

▪ Demonstração de compatibilidade das fundações com a natureza do solo. 

b) DESENHOS: 

▪ Desenhos de fôrmas 

▪ Desenhos de armações 

▪ Desenhos de execução 

▪ Especificações – quantitativos. 

 

✓ Orçamento e Plano de Execução 

 

▪ Cronograma físico, com prazos e datas favoráveis parainício dos serviços;  

▪ Relação do equipamento mínimo previsto para a execução dos serviços;  

▪ Cronograma de utilização dos equipamentos;  

▪ Relação do pessoal técnico necessário para a execução dos serviços; 

▪ Lay-out do canteiro de obras, posicionando as instalações, jazidas, fontes de materiais e acessos, com 

respectivas dimensões. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

1. FASE PRELIMINAR: 

▪ A apresentação dos trabalhos nesta fase, será feita através do Relatório Preliminar do Projeto de 

Engenharia a que corresponde, e compreenderá o seguinte volume: 

▪ Volume 1: Relatório dos Estudos Preliminares: 

▪ Texto informativo do projeto (formato A4) 

▪ Desenhos e plantas relativos aos elementos topográficos, hidrológicos, geotécnicos e do projeto da 

rodovia, levantados na fase preliminar (formato A3) 

 

2. FASE DE PROJETO BÁSICO: 

▪ A apresentação do projeto de Obras de Arte Especiais, nesta fase, dar-se-á através do Relatório 

Básico/Final do Projeto Executivo/Básico de Engenharia a que corresponde, e compreenderá: 

▪ Volume 1: Relatório do Projeto (formato A4) 

▪ Memorial descritivo e justificativo da solução estrutural adotada 

▪ Volume 2:Projeto Básico de Execução (formato A3) 

▪ Desenhos e plantas relativas a concepção estrutural da obra 

▪ Volume 3:Memória Justificativa do Projeto Básico (formato A4) 

▪ Memória Descritiva e Justificativa do Projeto elaborado,  

▪ Descrição ampla e abrangente dos estudos realizados e os itens de projeto elaborados,  

▪ Conclusões e recomendações. 
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▪ Volume 4:Orçamento Básico das Obras (formato A4) 

▪ Relação dos serviços a executar;  

▪ Custos de cada serviço;  

▪ Cronograma físico;  

▪ Relação do equipamento mínimo;  

▪ Lay-out do canteiro de obras, acessos, instalações, jazidas e fonte de materiais 

3. FASE DE PROJETO EXECUTIVO 

▪ A apresentação do projeto nesta fase será através do Relatório Final do Projeto Executivo de Engenharia 

a que corresponde, e compreenderá os seguintes volumes: 

▪ Volume 1:Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência (formato A4) 

▪ Texto informativo do projeto, resumo dos estudos, especificações, quantitativos e todos os elementos 

necessários à licitação da obra. Conterá elementos topográficos, hidrológicos e geotécnicos. 

▪ Volume 2: Projeto de Execução (formato A3) 

▪ Desenhos, plantas, perfis e seções transversais e típicas, para fins de visualização e esclarecimento, da 

solução estrutural da obra-de-arte, contendo detalhamento das fundações, infra e Mesoestrutura, 

cimbramento, fôrmas, armação elementos geométricos, elementos de segurança, drenagem e iluminação. 

▪ Arquivos digitais das plantas, perfis e seções transversais compatíveis com “Software” tipo CAD 

▪ Volume 3:Memória Justificativa (formato A4) 

▪ Memorial do projeto elaborado 

▪ Memória de Cálculo das Estruturas (Anexo 3B) (formato A4) 

▪ Volume 4: Orçamento das Obras (formato A4) 

▪ Quadros demonstrativos dos custos de construção; 

▪ Cronograma físico; 

▪ Relação do equipamento mínimo; 

▪ Cronograma de utilização dos equipamentos. 

 

7.7.4 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE MELHORAMENTO 

DA MOBILIDADE URBANA DE RUAS E AVENIDAS 

 

7.7.4.1 A apresentação dos Estudos/Projetos está baseada nas Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e 

Projetos Rodoviários – IPR 726/DNIT/2006– Instruções de Serviços e Escopos Básicos e IPR 727/DNIT/ 2006 – Instruções 

para Apresentação de Relatórios. 

7.7.4.2 De acordo com os Escopos Básicos EB-103, EB-105, EB-114 e 115, estes Projetos Executivos de 

Engenharia devem ser desenvolvidos ao longo de 3 (três) Fases: a) Fase Preliminar; b) Fase de Projeto Básico. c) Fase de 

Projeto Executivo. 

✓ Estudos de Tráfego (Áreas Urbanas) 

▪ Fase Preliminar: 

• Estimativa preliminar de tráfego;  

▪ Fase Definitiva: 

• Coleta de dados;  

• Classificação funcional da rede viária existente;  

• Elaboração de sistemas viários alternativos;  

• Elaboração da rede matemática referente à malha viária em estudo;  

• Projeções de tráfego; 

• Carregamento dos sistemas propostos 

• Avaliação dos resultados 

• Dimensionamento dos elementos do sistema 

▪ Apresentação 

• Conforme seção 4 - Apresentação, da IS -230. 

✓ Estudos Geológicos 

▪ Fase de Projeto Básico: 

• Coleta e pesquisa de dados (geologia, geomorfologia, clima, vegetação, etc) 

• Interpretação de fotografias aéreas (identificação, localização e ocorrência de 

interferências) 

• Investigação de campo 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Plano de Sondagens 

• Mapeamento Geológico 

• Descrição Geológica da Região 

• Recomendações 

• Cadastro geológico-geotécnicodos locais problemáticos 
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• Ensaios tecnológicos dos materiais de construção 

• Conclusões e recomendações. 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -202. 

• Estudos Hidrológicos 

• Análise de dados inicias (estudos geológicos, dados hidrológicos, levantamentos 

topográficos, plano diretor, etc) 

• Coleta de dados pluviométricos 

• Coleta de dados fluviométricos 

✓ Fase de Projeto Executivo: 

• Processamento e análise dos dados pluviométricos 

• Processamento e análise dos dados fluviométricos 

• Determinação das descargas das bacias 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -203. 

✓ Estudos Topográficos 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Locação do eixo do projeto;  

• Nivelamento do eixo do projeto;  

• Levantamento de seções transversais;  

• Levantamento de ocorrências de materiais;  

• Levantamentos específicos de:  

• Locais para interseção e acessos;  

• postos de serviços e parqueamento; Cursos d’água etc. 

• Levantamento cadastral da faixa de domínio 

 

✓ Estudos Geotécnicos 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Estudo do Subleito e Cortes;  

• Estudo de Empréstimos para o Corpo de Aterro;  

• Estudo de Ocorrências de Materiais na Pavimentação;  

• Estudo de Fundação de Aterros;  

• Estudo dos Locais de Fundação das Obras-de-Arte Especiais;  

▪ Estudo de Estabilidade dos Taludes 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -206. 

✓ Projeto Geométrico (Áreas Urbanas) 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Classificação funcional das vias urbanas 

• Seções transversais tipo 

• Plantas 

• Perfis 

• Seções transversais especiais 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme a seção 4, da IS -234. 

✓ Projeto de Terraplenagem 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Estudo Preliminar da terraplenagem 

• Pesquisa para determinação de locais de empréstimo 

• Seções transversais tipo 

• Cálculo da cubaçãodo movimento de terra 

• Constituição dos aterros e distribuição dos materiais 

• Cálculo das distâncias de transporte;  

• Detalhes das seções transversais tipo; 

•  Emissão das Notas de Serviço de terraplenagem. 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -09. 

✓ Projeto de Drenagem 

▪ Concepção do Projeto 

▪ Elementos Básicos, Estudo de Alternativas, Escolha da Solução 
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▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Detalhamento da solução aprovada na fase anterior;  

• Dimensionamento das estruturas;  

• Desenhos de execução;  

• Especificações, quantitativos e custos;  

• Plano de execução da obra. 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -210. 

✓ Projeto de Pavimentação 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Definição da concepção do projeto 

• Dimensionamento preliminar do pavimento 

• Estimativa preliminar de custos 

• Estudos dos Parâmetros Geotécnicos 

• Definição dos materiais a serem utilizados;  

• Dimensionamento do pavimento;  

• Desenhos 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -211. 

✓ Avaliação Estrutural do pavimento (Projeto de Restauração do Pavimento) 

▪ Coleta de dados existentes 

▪ Processamento e análise dos resultados 

▪ Projeto de restauração – Avaliação Estrutural do Pavimento 

▪ Estudo Econômico Comparativo 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Coleta eventual de novos dados;  

• Complementação dos estudos;  

• Elaboração do Projeto Definitivo; 

• Plano de ataque. 

• Desenhos 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -212. 

✓ Projeto de Interseções, Retornos e Acessos 

▪ Justificativa da solução adotada em face ao tráfego a atender;  

▪ Projeto planialtimétrico, com dimensionamento e tratamento de todos os elementos geométricos 

do projeto;  

▪ Seções transversais típicas, nos pontos notáveis das interseções. 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Fluxogramas de tráfego;  

• Projeto planialtimétrico;  

• Detalhamento dos elementos construtivos;  

• Seções transversais tipo;  

• Locação das interconexões; Quantitativos/Orçamento. 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme a seção 4, da IS -213. 

✓ Projeto de Sinalização 

▪ Levantamento de dados e identificação de locais concentradores de acidentes 

▪ Seleção preliminar dos componentes de sinalização, a serem adotados;  

▪ Estimativa das respectivas quantidades e custos. 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Projeto de sinalização horizontal;  

• Projeto de sinalização vertical;  

• Projeto de sinalização dinâmica por semáforos e painéis de mensagens variáveis (PMV). 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -215. 

✓ Projeto de Paisagismo 

▪ Fase de Projeto Básico: 

• Levantamento de recursos paisagísticos; Cadastro pedológico e vegetal das faixas ao 

longo dos traçados escolhidos; Indicação das fontes de aquisição das espécies vegetais; 

Pesquisa e descrição das características dos recursos paisagísticos das alternativas 



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

Processo nº 6.0000214/2020 
Fls.:________ 

 

selecionadas; Indicação de áreas de jazidas de materiais e escavações de empréstimos; 

Diagnóstico das necessidades de apoio ao usuário; Desenvolvimento de anteprojetos 

especiais de urbanização; Esboço dos projetos arquitetônicos; Arborização paisagística; 

Tratamentos especiais; Estimativa de quantidades e custos 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Levantamento topográfico;  

• Projeto de Paisagismo. 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1 e 4.2, da IS -211. 

✓ Projeto de Iluminação de vias urbanas 

▪ Estudo particular para cada interconexão ou acesso;  

▪ Diretrizes para consolidação e padronização das soluções;  

▪  elementos do projeto. 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Elaboração do Projeto: 

• características geométricas das interseções e acessos, 

• e demais locais a serem contemplados com iluminação; 

• Compatibilidade relativa a geometria e ao sistema de iluminação do estudo 

particularizado em cada interconexão ou acesso,  

• Da homogeneidade e da uniformidade para as proposições referentes a todo 

conjunto de áreas a serem objeto de iluminação, em termos de padronizações 

paramétricas de projeto e em termos de componentes construtivos. 

• Definição dos Elementos de Projeto: 

• Localização e espaçamento dos postes; Alturas de montagem; Características 

construtivas e estruturais dos postes; Tipo de luminárias; Tipo e características 

cromáticas das lâmpadas; Rede de abastecimento e distribuição; 

Complementações e detalhamentos técnicos outros. 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme a subseção 4.1, da IS -235. 

✓ Projeto de Desapropriação (caso houver) 

▪ Componente Ambiental 

▪ Fase de Projeto Básico: 

• Elaboração do Diagnóstico Definitivo Ambiental; Levantamentos de Passivos 

Ambientais; Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais; Estabelecimento do 

Prognóstico Ambiental; Medidas de Proteção Ambiental. Quantificação e Orçamentação 

do Projeto Básico Ambiental. 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Representação gráfica das soluções propostas, em correspondência com as medidas de 

proteção ambiental definidas. Detalhamento, em nível compatível, de todas as soluções 

propostas. 

▪ Diagrama unifilar, com identificação de todas as áreas cadastradas, inclusive as áreas legalmente 

protegidas, transposições de áreas urbanas, rios, riachos e eventuais mananciais objeto de captação 

para consumo humano, bem como outros “Pontos Notáveis” interferentes. 

▪ Especificações Particulares e Complementares às “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias 

do DNIT”, que garantam a correta execução das obras. Demonstração das quantidades envolvidas, 

orçamentos de implantação das mesmas e Plano de Execução das Obras. 

▪ Apresentação: 

• Apresentação conforme as subseções 4.1, 4.2 e 4.3,da IS -246. 

✓ Orçamento da Obra 

▪ Fase de Projeto Executivo: 

• Análise econômica das alternativas de soluções: 

• Listagem preliminar dos serviços a executar; Levantamento estimativo de custos 

unitários; Elaboração de orçamentos preliminares; Elaboração dos estudos iniciais para 

divisão em lotes de construção. 

• Custo horário de utilização do equipamento; Produção; Custos indiretos; Codificações e 

unidades; Estudo dos custos de transporte. 

▪ Apresentação 

• Apresentação conforme as subseções 4.1, 4.2, da IS -220. 

 

7.7.5 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 

DRAGAGEM/DERROCAMENTO E RETIRADAS DE OBSTÁCULOS DE RIOS/CANAIS 
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➢ VOLUME – I (TEXTO) 

 

SUMÁRIO 

RELAÇÃO DE QUADROS, TABELAS E FIGURAS 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Histórico de Dragagem no local (rio, porto, canal, etc) 

1.2. Dados Gerais 

1.3. Objetivos da Dragagem 

1.4. Estudos Existentes 

1.4.1. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

1.4.2. Outros Estudos Realizados 

1.5. Caracterização do Local da Dragagem 

1.5.1. Trechos com restrições naturais existentes 

1.5.2. Canal de acesso externo, interno, bacia de evolução e/ou outros 

1.6. Descrição Geral da Dragagem, Derrocagem e/ou Retirada de Obstáculos 

1.6.1. Canal de acesso externo por trechos 

1.6.2. Canal de acesso interno por trechos 

1.6.3. Bacias de evolução 

1.6.4. Bacias de atracação 

1.6.5. Outros trechos 

 

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

2.1. Ondas 

2.1.1. Medição das ondas 

2.1.2. Alturas máximas 

2.1.3. Direções 

2.2. Marés 

2.2.1. Medições de níveis 

2.2.2. Curva de permanência dos níveis 

2.3. Batimetria 

2.3.1. Batimetria Classe “A” 

2.4. Geologia e Geotécnica 

2.4.1. Geomorfologia local 

2.4.2. Geologia local 

2.4.3. Geotécnica local 

2.4.4. Investigações e ensaios geotécnicos / sísmicos 

2.4.5. Análise dos resultados das sondagens e ensaios geotécnicos/sísmicos executados 

2.5.       Regime de ventos 

2.6.       Regime de correntes 

2.6.1. Medições hidráulicas 

2.6.2. Correntes e sólidos em suspensão 

2.7.        Sedimentos de fundo 

2.7.1. Caracterização dos materiais a serem dragados 

2.8.        Área de despejo do Material Dragado 

2.8.1. Localização com amarração topográfica 

2.8.2. Distância média de transporte do material dragado, preferencialmente em relação aos 

centros de massa (milhas náuticas) 

2.8.3. Capacidade volumétrica da área de despejo 

3. ASSOREAMENTO NOS LOCAIS OBJETO DE DRAGAGEM 

3.1. Assoreamento antes da Dragagem de Ampliação ou Implantação 

3.2. Assoreamento durante a Dragagem de Ampliação ou Implantação 

3.3. Assoreamento após a Dragagem de Ampliação ou Implantação 

4. DETALHAMENTO DO PROJETO GEOMÉTRICO 

4.1. Arranjo Geral do Projeto de Dragagem 

4.2. Traçados Geométricos dos Trechos a serem dragados, justificando o Navio-Tipo Adotado 

4.3. Cálculos das Dimensões para cada Trecho, detalhando-os e apresentando todas as Características 

necessárias para o Dimensionamento 

4.3.1. Profundidade do canal de acesso e da bacia de evoluções 

4.3.2. Largura do canal de acesso 

4.3.3. Dimensões da bacia de evolução 
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4.3.4. Raio de curvatura do canal 

4.3.5. Talude de proteção 

4.3.6. Tolerâncias geométricas 

4.3.7. Seccionamento do Projeto Geométrico com numeração da secção 00+00 iniciando no 

canal externo a partir de no mínimo 300 m além da profundidade de projeto 

4.4.       Equipamentos de Dragagem 

5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

5.1. Licença Ambiental do Local a ser Dragado 

5.2. Licença Ambiental da Área de Despejo 

6. PLANEJAMENTO DA DRAGAGEM E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

6.1. Etapas de Execução da Dragagem 

6.2. Previsão Estratégica da Implantação do Projeto de Dragagem (Cronograma Físico) 

6.2.1. Obtenção da Licença Prévia – LP 

6.2.2. Obtenção da Licença de Instalação – LI 

6.2.3. Mobilização 

6.2.4. Início das obras de dragagem 

6.2.5. Término das obras de dragagem 

6.2.6. Desmobilização 

7. ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO PROJETO 

7.1. Critérios Gerais Adotados 

7.2. Dragagem 

7.3. Equipamentos 

7.4. Custos Indiretos 

7.5. Orçamento 

7.6. Planilha do BDI 

7.7. Planilhas dos Encargos Sociais 

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

10.  BIBLIOGRAFIA 

 

➢ VOLUME – II (MAPAS E DESENHOS) 

 

1. MAPAS 

1.1. Mapa de Localização e Acessos 

1.2. Detalhamento de Execução da Dragagem 

1.3. Área de Despejo Determinada em Carta Náutica 

2.  GEOLOGIA / GEOTECNIA 

2.1. Legendas e Convenções Geológico-Geotécnicas 

2.2. Geologia Local e Localização das Sondagens e Investigações Geológico-Geotécnicas 

2.3. Seção Geológica pelo Eixo do Canal de Acesso 

3. PROJETO 

3.1. Arranjo Geral da Área do Projeto de Dragagem 

3.2. Base Cartográfica e Geodésica da Área de Dragagem 

3.3. Etapas de Dragagens 

7.8 Orçamento e Plano de execução da Obra  

 

7.8.1 Os Planos de Execução das Obras e os respectivos Orçamentos serão elaborados conforme preconizado nas IS- 

220 e IS-222, respectivamente, das Diretrizes Básicas e na IS DG/DNIT nº 15/2006, de 20 de fevereiro de 2006, publicada no 

Boletim Administrativo nº 051, de 22 de fevereiro de 2006. E também com base no Manual de Custos de Infraestrutura de 

Transportes – Volumes 01 a 12, disponíveis no sítio: http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/manuais-de-custos-de-

infraestruturadetransportes/manuais -de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. 

 

7.8.2 Orçamento das Obras 

  

  7.8.2.1. Os Orçamentos das obras serão elaborados conforme preconizados nas instruções de serviço IS- 220 

– Orçamento da Obra, na IS DG/DNIT nº. 15/2006, de 20 de dezembro de 2006 e na IS DG/DNIT   nº. 13, de 17 de novembro 

de 2008, IS DG/DNIT nº. 14, de 28 de dezembro de 2008 e IS DG/DNIT nº. 22, de 28 de dezembro de 2010; e, quanto às 

premissas definidas pelo sistema SICRO, estandoemconcordância com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 

(Volumes 1 a 12), ambos disponíveis no sítio eletrônico do DNIT. 

  7.8.2.2. Além disso, devem ser consideradas a Portaria 1.078, de 11 de agosto de 2015, o Memorando Circular 

nº 03/2016, de 02 de fevereiro de 2016 e o Memorando Circular nº 322/2014- CGCIT/DIREX. 

  7.8.2.3. De acordo com a  IS DG/DNIT nº 13, Art. 1º, item II, letra f: “orçamento detalhado do custo global 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura
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da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados”, e a Publicação IPR-739/2010, 

quanto à conformidade e compatibilidade dos serviços a serem executados, no orçamento, devem ser considerados os seguintes 

itens: 

 

7.8.3 Metodologia de elaboração dos orçamentos: 

7.8.3.1. A metodologia adotada será a constante do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – 

Volume 1 – Metodologia e Conceitos do DNIT, editado em 2017 e aprovado pela Diretoria Colegiada em 25 de abril de 2017, 

Relato no 21 e seus anexos. 

 

7.8.3.2. A elaboração do orçamento deverá ser realizada atendendo as seguintes orientações: 

 

a) Utilização do “novo” Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO/AP ou outro que o suceda. No 

caso de serviço sem que não conste a respectiva composição de custo no SICRO/AP poderão ser utilizadas composições 

existentes no SINAPI/AP; 

b) Custo de aquisição de materiais betuminosos em conformidade com a Portaria DNIT nº 1078, publicada 

no D.O.U. na data de 11 de agosto de 2015, ou outra que a suceda, utilizando os Preços Médios Ponderados Mensais da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

 

• Dos Equipamentos: 

Os custos horários de equipamentos produtivos e improdutivos adotados na elaboração dos custos unitários 

deverão ser os constantes do SICRO/AP. 

• Mão de Obra: 

O cálculo dos custos horários de mão-de-obra deverá ser baseado no salário mínimo vigente na tabela do 

SICRO/AP, acrescido dos encargos inerentes a cada categoria profissional, expresso de forma horária. 

O orçamentista deverá conferir se os preços de mão de obra, leis e encargos sociais locais divulgados estão 

condizentes com o mercado local e em conformidade com as tabelas do Sindicato da Construção Civil do Amapá - 

SINDUSCON/AP. 

• Materiais: 

A base de preços de materiais a serem consideradas na elaboração do orçamento é a constante do SICRO/AP. 

Devem ser realizadas pesquisas de campo para estabelecer os preços praticados pelo mercado local, particularmente para os 

materiais pétreos e agregados em condição comercial e para os insumos mais relevantes da Curva ABC do orçamento. 

Os preços de materiais não inclusos na base SICRO/AP serão obtidos por cotação corrigidos pelo índice de 

reajustamento de obras rodoviárias divulgado mensalmente pelo DNIT com a data base de do orçamento. 

Os preços dos insumos devem ser obtidos considerando o binômio “aquisição + transporte”, levando-se em 

consideração as distâncias de transporte representativas, sendo adotado o custo daquele com binômio mais favorável. 

• Lucros e Despesas Indiretas – LDI: 

O orçamento deverá ser elaborado de acordo com as instruções constantes no Capítulo 14, pág. 173, do 

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 1 – Metodologia e Conceitos, onde classifica o valor do BDI 

(Benefício e despesas Diretas) de acordo com o tipo e porte de empreendimento. 

• Quadro resumo dos orçamentos: 

Apresentar quadro resumo do orçamento conforme sugerido na figura abaixo: 

 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

Objeto: 

Trecho: 

Subtrecho: 

Segmento: 

Extensão: 

   

 

Data Base: 

Item Descrição % Custo dos Serviços 

    

Total Geral:  

 

Figura 01 – Modelo para o quadro resumo do orçamento 

 

• Curva ABC dos serviços 

Apresentar Curva ABC dos serviços conforme sugerido na figura abaixo: 

 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Objeto: 

Trecho: 

Subtrecho: 

Segmento: 

Data Base: 
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Extensão: 

Código Descrição Unidade Quantidade 
Preço 

Unitário 
Preço Total % 

% 

Acumulado 

        

Total:    

 

Figura 02 – Modelo para a Curva ABC de serviços 

 

• Curva ABC dos insumos 

Apresentar Curva ABC dos insumos conforme sugerido na figura abaixo: 

 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Objeto: 

Trecho: 

Subtrecho: 

Segmento: 

Extensão: 

Data Base: 

Código Descrição Unidade Quantidade 
Preço 

Unitário 
Preço Total % 

% 

Acumulado 

        

Total:    

 

Figura 03 – Modelo para a Curva ABC de insumos 

 

• Planilha de preços unitários 

Apresentar planilha de preços unitários representando o orçamento por serviço conforme sugerido na figura 

abaixo: 

 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Objeto: 

Trecho: 

Subtrecho: 

Segmento: 

Extensão: 

Data Base: 

Item Código Descrição Especificações Unidade Quantidade 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

        

Total:  

 

Figura 04 – Modelo para a planilha de preços unitários 

 

• Composições de custos unitários (CCU) 

Todos os preços unitários de itens não existentes no SICRO deverão ser acompanhados das respectivas 

planilhas de Composição de Custo Unitário elaboradas conforme instruções do DET/SETRAP. Na fase de Projeto Básico, 

conforme IS-220 – Orçamento da Obra, os seguintes itens devem ser considerados: 

• Pesquisa de mercado; 

• Cálculo dos custos unitários dos serviços; 

• Estudos dos custos de transporte; 

• Listagem preliminar dos serviços a executar; 

• Levantamento estimativo de custos unitários; 

• Elaboração de orçamentos preliminares, quando for o caso; 

• Elaboração dos estudos iniciais em lotes de construção, quando for o caso. 

• Aquisição e transporte de materiais betuminosos 

O Custo de aquisição de materiais betuminosos deverá ser obtido conforme determina a Portaria DNIT nº 

1078, publicada no D.O.U. na data de 11 de agosto de 2015, ou outra que a suceder, utilizando os Preços Médios Ponderados 

Mensais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

Apresentar análise combinada dos custos de aquisição e transporte dos materiais betuminosos (CAP50/70, 

CAP-AB-08, CM-30, RR-C, etc.), buscando a opção mais econômica e tecnicamente mais viável. 

O transporte dos materiais betuminosos serem obtidos por meio das equações tarifárias para o transporte 

rodoviário dos materiais asfálticos em conformidade com as orientações do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 
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Apresentar a memória de cálculo dos custos de aquisição e transporte de materiais betuminosos. 

• Quadro resumo de distâncias médias de transporte (DMT)  

• Quadro de demonstrativo de consumo de materiais  

• Diagrama linear de localização dos materiais 

Apresentar o diagrama linear de obras com localização das fontes, onde se situam as jazidas de solo (áreas 

de empréstimo), areais, pedreiras, fonte de materiais betuminosos e de cimento, localização do bota-fora, canteiro de obras, 

usinas de asfalto, solos e concreto, com suas distâncias de transporte devidamente cotadas. 

• Cronograma físico-financeiro 

• Cronograma de utilização de equipamentos Administração Local 

A mão de obra da administração local é composta por profissionais de engenharia, administração, técnicos e 

de serviços gerais, responsáveis pela gestão técnica e administrativa da obra. Em função das atividades exercidas na obra, os 

profissionais da administração local podem ser agrupados em parcelas consideradas fixas, vinculadas ou variáveis. 

Apresentar a memória de cálculo da Administração Local. 

Atentar-se para as diretrizes preconizadas no Acórdão nº 2.622/2013-TCU - Plenário, cujo extrato encontra-

se apresentado a seguir: 

“9.3.2.2. Estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a 

administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da 

obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal 

fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de 

atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com 

fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 

92, da Lei n. 8.666/1993”. (Grifo nosso) 

 

• Instalação de Canteiro de obras 

Para a elaboração do projeto de canteiro de obras, devem ser seguidas as premissas dispostas no Volume 07 

– Canteiros do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes bem como dos Anexos do Manual de Custos de Infraestrutura 

de Transportes. 

• Quantidade de funcionários nos canteiros: 

A mão de obra de um empreendimento pode ser classificada da seguinte forma: Administração local e Mão 

de obra ordinária. 

A mão de obra da administração local é composta por profissionais de engenharia, administração, técnicos e 

de serviços gerais, responsáveis pela gestão técnica e administrativa da obra. Em função das atividades exercidas na obra, os 

profissionais da administração local podem ser agrupados em parcelas consideradas fixas, vinculadas ou variáveis. 

A mão de obra ordinária, associada à execução direta dos serviços, encontra-se incluída nas composições de 

custos dos serviços. 

Durante a fase de elaboração do projeto, definido o quadro de serviços e quantidades, torna-se possível 

estabelecer o histograma de utilização da mão de obra ordinária ou calcular a quantidade média desses funcionários ao longo da 

execução da obra. 

No caso de disponibilidade do histograma da mão de obra, a quantidade a ser considerada no cálculo do fator 

de ocupação do projeto refere-se ao máximo valor observado, ou seja, nos meses de pico da execução, momento onde 

notadamente exige-se maior quantidade de funcionários. 

Caso não seja possível a extração direta do histograma da mão de obra, pode-se estimar a quantidade máxima 

da mão de obra ordinária de um determinado projeto por meio do conhecimento da média de funcionários ao longo do prazo de 

execução da obra e de modelos de curva de agregação de recursos. 

• Custo médio da construção civil por metro quadrado – CMCC: 

O custo médio da construção civil por metro quadrado, calculado pelo IBGE e divulgado pelo SINAPI 

mensalmente e por unidade da federação pode ser obtido no seguinte endereço:  http://www.cbicdados.com.br/menu/custo-da-

construcao/sinapiibge 

OBS 01: O orçamentista deve se certificar de que não haja sobreposição de instalações ou mesmo de áreas 

na associação dos diferentes canteiros tipo propostos. 

OBS 02: O orçamentista deve considerar a localização das instalações industriais e o fluxo de insumos e 

funcionários em seu projeto para avaliar a eventual necessidade de supressão ou otimização de áreas dos canteiros de referência 

propostos, tais como: depósito de cimento, laboratórios, refeitórios, vestiários,etc. 

Apresentar a memória de cálculo e textos justificativos da Administração Local e as composições de custos 

relacionados. 

• Instalações Industriais 

Apresentar a memória de cálculo e textos justificativos das Instalações Industriais e as composições de custos 

relacionadas. 

• Efetivo de Pessoal a ser mobilizado 

• Croquis do canteiro de obras e instalações industriais  

• Demonstrativos dos custos de mobilização/desmobilização 

A mobilização e a desmobilização de uma obra consistem no conjunto de operações que o executor deve 

http://www.cbicdados.com.br/menu/custo-da-construcao/sinapiibge
http://www.cbicdados.com.br/menu/custo-da-construcao/sinapiibge
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providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu 

ponto de origem, ao término dos trabalhos. 

Para a elaboração da mobilização e desmobilização de equipamento e mão de obra deve seguir as premissas 

apontadas no Volume 09 – Mobilização e Desmobilização do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 

• Diagrama de localização das fontes de materiais, canteiro de obras e usinas 

Apresentar o diagrama linear de obras com localização das fontes, onde se situam as jazidas de solo (áreas 

de empréstimo), areais, pedreiras, fonte de materiais betuminosos e de cimento, localização do bota-fora, canteiro de obras, 

usinas de asfalto, solos e concreto, com suas distâncias de transporte devidamente cotadas e com as coordenadas geográficas. 

Adotar simbologia adequada de modo a poder diferenciá-las entre si, apresentar a legenda. 

• Listagem dos materiais e respectivas distâncias de transporte 

• Identificação e quantificação dos equipamentos mínimos a serem utilizados na execução da obra 

para fins de compor o custo de mobilização/desmobilização 

• Apresentar todas as cotações ou documentos que deram origem aos preços dos diversos insumos 

utilizados no orçamento 

• Elaboração de diagrama de rede PERT para identificar o caminho crítico da obra e elaborar o 

histograma de mão de obra, para então definir o momento de pico para uso/ocupação do Canteiro de 

Obras, e, a partir deste, definir o tamanho do Canteiro de Obras e o quantitativo de mão de obra 

necessário à manutenção deste, para compor adequadamente o custo da Administração local da obra no 

orçamento. 

OBS 01: Ressalta-se que a empresa deverá apresentar duas versões do Orçamento uma COM e outra SEM 

DESONERAÇÃO da mão de obra, conforme orienta o Informativo SICRO nº 01/2017, de janeiro/2017. 

OBS 02: Para os serviços não contemplados no SICRO, as CCU devem ser analisadas e homologadas pelo 

DET/SETRAP, portando, devem ser apresentadas em volume próprio suplementar. 

7.9 Apresentação dos Projetos e Relatórios Técnicos 

 

7.9.1 DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

7.9.1.1. Os Relatórios devem ser apresentados conforme as Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e 

Projetos Rodoviários – Instruções para Apresentação de Relatórios – constante da 3ª edição, 2006, Publicação IPR – 727. 

▪ FORMA DE APRESENTAÇÃO: 

a) Para os textos, podem ser utilizados softwares WORD, da Microsoft, ou similares como o 

ACROBAT, da Adobe.  

b) Para os gráficos e quadros inseridos nestes textos, para uma melhor compreensão do leitor a respeito 

dos temas abordados, pode-se utilizar softwares EXCEL da Microsoft.  

c) Os cálculos para representação gráfica das bases topográficas podem ser realizados a partir de 

software TOPOGRAPH, ou similares como o CIVIL 3D, da Autodesk.  

d) O Software a ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação final dos desenhos técnicos é o 

AUTOCAD, da Autodesk.  

e) Para desenhos diversos, sem escalas, pode-se utilizar o Software COREL DRAW, da Corel.  

f) A impressão dos Relatórios deve ser feita em impressoras a jato de tinta, ou a laser. O armazenamento 

dos arquivos deve ser feito diretamente no computador (servidor), em pastas numeradas de acordo com o projeto e tipo de 

serviço, para posterior realização de cópias em mídia do tipo CD ou DVD. 

7.9.1.2. Todos os Relatórios a serem encaminhados à SETRAP devem obrigatoriamente obedecer às 

seguintes especificações: 

▪ FORMATOS: 

a) Textos dos Relatórios: A4; 

b) Pranchas dos Projetos de Execução/Minuta do Relatório Final: 

• Projetos de Obras-de-Arte Especiais: A1,dobradas em A3; 

• Demais Projetos de Execução: A3; 

c) Pranchas dos Projetos de Execução / Impressão Definitiva do Relatório Final: A3; 

d) Desenhos Diversos: A3. 

▪ CAPAS: 

a) Impressão:  

As capas devem ser impressas a jato de tinta, ou a laser, nas seguintes cores: 

• Relatórios Periódicos RP: Azul celeste, com letras pretas; 

• Relatórios Preliminares de Estudos e Projetos: Azul celeste, com letras pretas. 

• Relatórios Básicos de Estudos e Projetos: Azul celeste, com letras pretas  

• Relatórios Finais de Estudos e Projetos - Minuta: Branco, com letras pretas. 

• Relatórios Finais de Estudos e Projetos - Impressão Definitiva: Verde claro, com letras pretas. 

b) Material: 
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As capas a serem impressas na cor branca devem ser plastificadas, adotando-se o papel COUCHECOTE, ou similar, 

de 60 gr. 

As capas a serem impressas nas cores azul e verde devem ser em Color Plus, adotando-se o papel WESTERPRINT, 

ou similar, de 60 gr. 

c) Dizeres Obrigatórios: 

Nas capas devem ser apresentadas as seguintes informações, nesta ordem:  

• Governo do Estado do Amapá 

• Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP 

• Departamento de Engenharia de Transportes – DET/SETRAP 

• Terminologia do Estudo ou Projeto  

• Identificação da Rodovia/OAE/Canal/Rio/Obra/Ruas/Avenidas - objeto do Estudo ou Projeto 

• Identificação do Relatório, e do Volume no caso de Relatórios de Estudos e Projetos  

• Rodapé;  

• Local; Mês; Ano e Período, nos Relatórios Periódicos RP  

• Mês, e Ano, nos Relatórios de Estudos e Projetos  

• Lombada: 

• Na parte inferior, a identificação do Relatório.  

• Na parte superior, a terminologia do Estudo ou Projeto. 

 

▪ FOLHA DE ROSTO: 

a) SUPERVISÃO: Departamento de Engenharia de Transportes 

b) COORDENAÇÃO: Coordenação de Projetos 

c) FISCALIZAÇÃO: (Identificação da UF)  

d) ELABORAÇÃO: (Nome da Empresa)  

e) CONTRATO: (Nº do Contrato)  

f) PROCESSO: (Nº do Processo Base)  

g) EDITAL: (Nº do Edital) se houver 

 

▪ MAPA DE SITUAÇÃO 

▪ FOLHAS DO RELATÓRIO 

▪ TERMO DE ENCERRAMENTO 

▪ ENCADERNAÇÃO: 

• Com grampos na lombada (cobertos pela capa), para Volumes com até 40 folhas.  

• Em Brochura reforçada com cola elástica para Volumes com mais de 40 folhas.  

• 01 (uma) das 03 (três) vias da Impressão Definitiva dos Relatórios Finais dos Projetos, 

Executivos ou Básicos, deverá ser encadernada em espiral. 

▪ NÚMERO DE VIAS: 

Os Relatórios devem ser apresentados nos seguintes números de vias: 

a) Relatórios Periódicos RP: 03 (três) vias  

b) Relatórios Preliminares: 01 (uma) via  

c) Relatórios Básicos: 01 (uma) via  

d) Relatórios Finais:  

• Minuta: 01 (uma) via  

• Impressão Definitiva: 03 (três) vias 

▪ APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS: 

• Relatório Periódico (Anexo A1 – constante da 3ª edição, 2006, Publicação IPR – 727) 

• Projeto Executivo (Anexo A7 – constante da 3ª edição, 2006, Publicação IPR – 727 - 

construção) 

• Projeto Executivo (Anexo A9 – constante da 3ª edição, 2006, Publicação IPR – 727 - 

restauração) 

 

8. LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

8.1. Os serviços serão entregues por meio de relatórios onde serão submetidos à análise técnica da SETRAP. Serão 

considerados aceitos aqueles relatórios que apresentarem parecer técnico favorável à sua aceitação. 
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8.2. As análises da SETRAP terão como referência técnica e normativa, o disposto neste Termo de Referência e ainda, às 

instruções, normativos, orientativos internos ou às jurisprudências pertinentes. Assim como as análises da SETRAP, a 

Contratada também deverá observar e cumprir tais determinações técnicas e normativas para que o resultado do seu produto seja 

considerado em condições de recebimento e conseguintemente de liquidação e pagamento. 

8.3. Ressalta-se, entretanto, que as análises técnicas da SETRAP não correspondem à verificação integral do trabalho da 

projetista, o que equivaleria a refazer o projeto; também não modifica a responsabilidade dos seus autores, formalizada pela de 

Responsabilidade Técnica (ART). Trata-se de um trabalho de verificação que assegure a SETRAP que o objeto contratado 

atende às condições do Contrato, do Termo de Referência e dos normativos vigentes. 

8.4. O futuro contrato para os serviços do presente termo de referência contará com a alocação de equipes na cidade 

Macapá, a qual está logisticamente ligada à malha rodoviária federal e estadual do Estado do Amapá. 

8.5.  Na cidade Macapá – AP - atuando em local indicado e aprovado pela Secretaria, quando da mobilização das equipes 

do contrato. As Equipes serão alocadas, conforme necessidade, periodicamente avaliada pelo fiscal do contrato, de acordo a 

respectiva demanda de serviços. 

8.6. Fica resguardado o direito da SETRAP em alterar, conforme conveniência administrativa, a cidade supramencionada, 

e de solicitar que as equipes se desloquem para visitas técnicas aos trechos de obras, visando a coleta de informações pertinentes 

à elaboração dos Produtos previstos. 

8.7. Os serviços executados serão entregues ao fiscal do contrato, designado por meio de portaria expedida pela SETRAP, 

como representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, 

conforme dispõe o Art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as demais 

disposições legais para contratação e execução deste Objeto.  

8.8. O recebimento provisório e definitivo dos serviços se dará conforme Art. 73 da Lei 8.666/93. Para tanto, os serviços 

deverão ter sido executados com qualidade e atendendo às especificações, normativos e manuais técnicos do DNIT e da ABNT. 

8.9. Os Projetos terão Portaria de Aprovação publicada após análise e aceitação pela equipe técnica da SETRAP. 

8.10. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa estiverem 

executados em sua totalidade e aprovados pela equipe técnica da SETRAP. 

8.11. A aceitação da parcela do objeto pela fiscalização do contrato não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

8.12. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  

8.13. Os critérios de aceitabilidade da forma de apresentação e conteúdo devem obedecer as especificações estabelecidas 

presente Termo de Referência.  

8.14. Os serviços deverão ser executados a contento e concluídos conforme cronograma, de forma satisfatória, 

encontrando-se substancialmente concluídos de acordo com as condições técnicas e as Normas Técnicas em vigor no 

DNIT/ABNT e outros afins, para os serviços desta natureza, ressalvando o contido no disposto no Art. 618 do Código Civil 

Brasileiro.  

 

9. TERMO DO CONTRATO 

 

9.1. A contratação será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e ocorrerá no momento em que surgir a 

necessidade de realização dos serviços, bem como quando conveniente e oportuno à Administração Contratante; 

9.2. A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da 

respectiva Nota de Empenho deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de 

fornecimento do objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu 

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

9.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na inexecução total do 

compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções legalmente estabelecidas; 

9.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará condicionada ao ato formal de assinatura do respectivo contrato; 

9.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo 

a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 
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9.6. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada obriga-se a prestar os serviços, 

conforme especificações e condições contidas neste Termo de Referência, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste Termo de Referência. 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

CONTRATUAL 

 

10.1  Prazo de Execução dos serviços 

10.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias consecutivos. 

 10.1.2 O início da execução do objeto contratado deverá ocorrer imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço 

(O.S), devidamente assinada pela contratada, pelos fiscais nomeados mediante portaria, conjuntamente a autorização por escrito 

do ordenador de Despesa – (Secretário de Estado de Transporte).  

 10.1.3. O início da contagem do prazo de execução dos serviços será contado em dias consecutivos a partir da data 

de entrega da Ordem de Serviço. 

10.2  Prazo de Vigência Contratual 

10.2.1 O prazo de vigência do contrato será de 455 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, respeitados e incluídos os prazos estabelecidos no art. 73, I, a e 

b, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, quanto aos prazos para recebimento de obras e serviços.   

10.2.2 O Presente Serviço está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, podendo ser prorrogado, se 

houver interesse da Administração, para além do respectivo crédito orçamentário.  

 

10.3 Prorrogação dos Prazos contratuais  

10.3.1. O prazo de vigência do contrato estabelecido poderá ser prorrogado por até igual vigência do prazo anterior, 

em conformidade com o disposto no Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

10.3.2. O prazo de execução dos serviços admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato, assegurado 

a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados nos 

processos, conforme estabelece o parágrafo 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. 

I – alteração do projeto ou especificações, pela administração; 

II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 

as condições de execução do contrato; 

III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 

IV- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V- impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento 

contemporâneo à sua concorrência; 

10.3.3 Com base no disposto no §2º, art. 57 da lei 8666/93, toda prorrogação contratual, seja de prazo de vigência 

ou de execução, deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

11. INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. A inexecução e a rescisão do contrato serão procedidas de acordo com a Seção V do Capítulo III – Dos Contratos, 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

11.2. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e 

condições estabelecidas no instrumento contratual, por parte da empresa, assegurará à Contratante, sem ônus de qualquer espécie 

para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido; 

11.3. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, 

entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores; 

11.4. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores: 

11.4.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente 
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ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto no item das Penalidades; 

11.4.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 

Administração; e 

11.4.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, devidamente 

ratificada pelo Gestor da Contratante; 

11.6. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois 

de encerrada a instrução inicial, a Empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo 

da possibilidade da Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras, como: 

11.6.1 Assunção imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio da Contratante; 

11.6.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos e materiais empregados na execução do contrato, 

necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em vigor; 

11.6.3 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Contratante; 

11.6.4 Dentre outras medidas acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços. 

11.7. A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista na legislação 

referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. A empresa vencedora da licitação será responsável pelo cumprimento integral das exigências constantes do Edital, 

das normas e especificações de serviços, pertinentes aos serviços técnicos objeto do presente Termo de Referência, assim como, 

pelas demais atribuições descritas no Anexo I - Termo de Referência. 

12.2. Apresentar, na documentação de habilitação, relação contendo os nomes e respectivas funções dos profissionais 

indicados para compor a equipe técnica indicada para Habilitação Profissional da Licitante. Para cada profissional indicado, 

deverão ser relacionados os Números das Certidões de Acervos Técnicos – CAT e dos Respectivos Atestados que comprovam 

sua capacidade técnica. A quantidade de atestados e respectivas certidões deverão se restringir ao exigido. 

12.3. Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(varam) ter(em) Capacidade Técnica Profissional para habilitar a 

empresa no procedimento licitatório, durante todo o período efetivo de execução do contrato, para as quais foi(ram) 

habilitado(s). 

12.4. Somente será possível a substituição de integrantes da equipe técnica habilitada (capacidade operacional e/ou 

capacidade profissional da licitante) por outro(s) que, na forma deste Anexo I, comprove (em) por meio atestado(s) ou certidão 

(ões) ou declaração (ões) e respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional (is) competente(s), 

possuir capacitação técnica igual ou superior aos substituídos. 

12.5. Possíveis alterações na composição ou na quantidade de profissionais da equipe alocada para execução dos serviços, 

poderão ocorrer mediante prévia solicitação pela contratada e aprovação formal da SETRAP, ou ainda, quando solicitadas pelo 

fiscal. 

12.6. Elaborar o cronograma físico financeiro, detalhando todas as etapas de execução do serviço dentro da metodologia 

que será adotada pela empresa, dentro dos prazos estabelecidos para sua conclusão, para análise e aprovação da fiscalização da 

SETRAP. 

12.7. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene 

e segurança, identificados com crachás e usando, quando for o caso,equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

12.8. Providenciar junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto 

da presente licitação, de acordo com a legislação vigente, bem como entregar, quando do cumprimento do projeto ou outro 

solicitado através de Ordem de Serviço, as respectivas ART ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, de todos os 

responsáveis habilitados e envolvidos na elaboração de cada serviço específico. 

12.9. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela fiscalização do contrato, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício com a SETRAP, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na 

legislação social e trabalhista em vigor. 
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12.10.  Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços. 

12.11.  A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento a SETRAP, nem poderá onerar o objeto desta concorrência, razão pela qual a Licitante 

vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAP; 

12.12.  Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos funcionários ao contrato. 

12.13.  Manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente habilitados para acompanhar o ritmo dos 

trabalhos executados pelas construtoras e supervisoras; 

12.14.  Manter, durante todo o período da execução efetiva dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

12.15.  Manter a quantidade de equipamentos e de veículos, assim como, a quantidade de imóveis necessários e suficientes 

para o perfeito acompanhamento de execução dos serviços. 

12.16.  Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, 

ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,obrigando-se por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros,que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do 

presente edital. 

12.17.  Quando da contratação de profissionais para serem vinculados ao contrato que será celebrado como a SETRAP, a 

empresa vencedora deverá cumprir as exigências Sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores mínimos de 

salários estabelecidos para a categoria profissional correspondente. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. A SETRAP deverá indicar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das 

atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o Art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim 

como fazer cumprir todas as demais disposições legais para contratação e execução do contrato. 

13.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto desta licitação. 

13.3. Proceder ao pagamento do objeto contratado e regularmente executado pela(s) empresa(s), dentro do cronograma de 

liberação do financeiro pela Secretaria da Fazenda do Estado do Amapá (SEFAZ-AP), em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, observada a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93; 

13.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais; 

13.5. Exercer a fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos materiais e da execução dos serviços por meio de 

servidor(es) designado(s) para esse fim representando a Contratante e participando ativamente das sistemáticas de supervisão, 

acompanhamento e controle da qualidade dos serviços, noticiando a Contratada, qualquer alteração ou anormalidade identificada 

durante a execução do serviço, ficando a cargo da Contratante notificar a empresa e elaborar processo administrativo para 

aplicação de penalidades previstas, quando o fato assim requerer; 

13.6. Proporcionar meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste Termo, dos 

documentos que o acompanham e da legislação pertinente e em vigor; 

13.7. Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas no contrato; 

13.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e 

os termos de sua proposta; 

13.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

13.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção; 

13.11. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo e 

seus anexos; 

13.12. Efetuar o pagamento das faturas, observando se a empresa encontra-se em dia com os documentos de fiscais e 

trabalhistas; 

13.13. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada; 

13.14. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para execução dos serviços e entrega dos 

materiais; 
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13.15. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 

empresa; 

13.16. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com as especificações dos serviços; 

13.17. Comunicar oficialmente à empresa quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave; 

13.18. Supervisionar a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e atestar as notas fiscais/faturas 

correspondentes; 

13.19. Designar servidor(es) através de Portaria, a fim de realizar o acompanhamento do serviço e do fornecimento 

contratado; 

13.20. Não permitir que os empregados disponibilizados pela empresa, durante a execução do serviço, desempenhem 

funções que não as definidas em contrato e nos seus respectivos aditivos, e muito menos que sejam utilizados para a realização 

de tarefas particulares; 

13.21. Vetar o emprego de qualquer produto/serviço que considerar incompatível com as especificações apresentadas na 

proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde das 

pessoas. 

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação 

dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 

serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de1993; 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução 

dos serviços e do contrato; 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo 

de Referência; 

14.4. A SETRAP indicará por meio de Portaria, um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a 

execução das atividades inerentes aos objetos contratados. 

14.5. Caberá ao fiscal do contrato designado por Portaria, fazer cumprir todas as exigências técnicas e as responsabilidades 

da Contratada, descritas neste Termo de Referência, assim como, a elaboração da planilha de cálculo dos quantitativos de 

serviços executados mensalmente, em conformidade com as regras dispostas acima. 

14.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Administração deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

14.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

14.8. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis;  

14.9. Durante o período de execução do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela Administração contratante, 

para representá-la sempre que for necessário. 

14.10. Ao fiscal do contrato compete comunicar formalmente à Contratada, a decisão tomada relativamente às 

quantidades de Produtos, profissionais e/ou técnicos, de equipamentos, de veículos, de imóveis etc., a serem mobilizados e/ou 

desmobilizados, de forma que não haja ociosidade de quantitativos e que atenda plenamente ao ritmo de execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência. 

14.11. Todas as ações relativas à gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato seguirão as diretrizes de 

parametrização e especificações constantes no “Manual de Diretrizes para Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de 

Contratos” do DNIT. 

15. GARANTIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

15.1. A garantia da execução do contrato será nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante a execução 

do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação; 

15.2. A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro 

ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, o valor da garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) 
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do valor total do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada 

que venham a participar da execução dos serviços contratados; 

15.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

15.3.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado e do não adimplemento das demais obrigações 

previstas em contrato; 

15.3.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

15.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração da Contratante à Empresa; 

15.3.4 Débitos do contratado para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o 

presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transportes, vales-refeições, verbas rescisórias, etc; 

15.3.5  Quaisquer obrigações não cumpridas pelo contratado em relação ao presente contrato previstas no 

ordenamento jurídico do país, inclusive aquelas que possam gerar a responsabilidade subsidiária da Administração.  

15.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item acima, 

observada a legislação que rege a matéria; 

15.5. No caso de caução com títulos da dívida pública estes deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da 

Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e 

condições de resgate. 

15.6. No caso da opção pelo seguro garantia, esta será feita mediante entrega da competente apólice emitida por entidade 

em funcionamento no País, e em nome da SETRAP, 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 da 

SETRAP, sob pena de rescisão contratual. 

15.7. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do 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 da SETRAP, sob pena de rescisão contratual. 

15.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em depósito bancário, em conta específica com correção monetária, em 

favor da Contratante; 

15.9. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento); 

15.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 

1993; 

15.11. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das cláusulas contratuais; 

15.12. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Empresa; 

15.13. Será considerada extinta a Garantia: 

15.13.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 

dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração da Contratante, mediante Termo 

Circunstanciado, de que a Empresa cumpriu todas as Cláusulas do Instrumento Contratual; 

15.13.2 Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no item acima, que poderá, independentemente 

da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

15.14. A Contratante não executará a Garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

15.14.1 Caso fortuito ou força maior; 

15.14.2 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

15.14.3 Descumprimento das obrigações pela Empresa decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração; 

15.14.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

15.15. Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela Contratante 

à Empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato; 
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15.16. A garantia deverá ser integralizada na mesma modalidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre que 

dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do contrato ou repactuação de preços, de modo 

que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato; 

15.17. A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigações contratuais, dar-se-á de pleno 

direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas 

neste contrato. 

15.18. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lein° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação 

de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 

proposta. 

15.19. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas acima. 

16. REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 

 

16.1. A parcela dos preços contratuais, em Reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais utilizados pela SETRAP, 

apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01 (um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser 

o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei n.º 10.192, de 14/02/01, sendo o índice do 

orçamento referente ao mês do orçamento da SETRAP. 

16.2. Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 12 (doze) meses, 

em atendimento aos termos do art. 2º da Lei n.º 10.192/2001, ou seja, nos contratos de prazo que for inferior a 1 (um) ano. 

16.3. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

R = (I1– I0) / I0 x V 

 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

 

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 

 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

16.4.  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 Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica desde a data da 

emissão do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pela SETTAP até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade 

da Contratada, estabelecida no EDITAL, após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega 

da nota fiscal. 

16.5. O IPCA foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das companhias de 

capital aberto. 

16.6. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens 

deverão ser desmembradas passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço 

DG/DNIT n.º 02/2002 de 09/09/2002, disponível em http://www1.dnit.gov.br/download/is02_2002.pdf 

16.7. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 

17. VISITA TÉCNICA 

 

17.1 As licitantes interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus Responsáveis Técnicos, do quadro permanente da 

empresa, poderão procurar o(s) Responsável da(s) Unidade(s) Local (is) da SETRAP na Cidade de Macapá - AP, para 

efetuar a visita técnica do local dos serviços referidos no item 1, para constatar as condições de execução e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos. 

17.2 As visitas técnicas poderão ser acompanhadas pelo(s) Engenheiro(s) indicado(s) pela Secretaria de Estado de Transporte 

que certificarão as visitas, expedindo os necessários atestados de visitas 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. Quaisquer informações 

quanto às visitas poderão ser obtidas junto a SETRAP através do email cpl@setrap.ap.gov.br. 

mailto:cpl@setrap.ap.gov.br
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17.3  Nos casos em que a empresa não desejar realizar a visita técnica, esta deverá apresentar Declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à 

elaboração de sua proposta, a qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, 

da Lei 8.666/93 de 21/06/93. 

17.4 A licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato, condição ou peculiaridade inerente à 

natureza dos trabalhos. 

18. SANÇÕES 

 

18.1 Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilícita, a fim de se identificar os pressupostos 

caracterizadores da infração e a precisa extensão da penalidade cabível, serão incluídas no contrato as Sanções passíveis 

de serem aplicadas. 

18.2 A licitante/contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório e a ampla 

defesa, estarão sujeitos às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a SETRAP; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 

e) Declaração de inidoneidade. 

18.3 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido à Licitante e/ou Contratada pela inexecução total ou parcial do 

contrato, e será expedido: 

18.3.1 Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito 

do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial da SETRAP, nos seguintes casos: 

18.3.1.1 Quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e anexos exigidos, 

por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

18.3.1.2 Quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de 

lances; 

18.3.1.3 Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes 

da aceitação das propostas; 

18.3.1.4 Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não o impetrar; 

18.4 Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 

18.5 Todas as hipóteses tratadas no subitem serão válidas quando a empresa descumprir as exigências editalícias pela 

primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou 

documento oficial; 

18.6 Pelo Secretário de Estado, orientado pelo Fiscal do contrato, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução do objeto,entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes 

casos: 

18.6.1.1 Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um período de 5 

(cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 

18.6.1.2 Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o 

retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do 

vencimento do prazo para início da execução do objeto; 

18.6.1.4 Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento 

das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada. 

18.6.1.5 Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência 

registrada e fundamentada em documento específico. 

18.7 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Licitante e/ou Contratada, por atraso injustificado na execução 

do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total. Será aplicada pelo Setor responsável 

pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, e 

pelo Secretário de Estado, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto. 

18.7.1 Quando o descumprimento ocorrer no âmbito do processo licitatório, a multa será aplicada nos seguintes 

percentuais: 

a) 5% sobre o valor da proposta, nos casos em que a licitante deixar de apresentar a documentação exigida 

pelo certame; 
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b) 10% sobre o valor da proposta no caso em que a licitante não mantiver a sua proposta ou deixar de celebrar 

o contrato, no prazo de validade da proposta; 

c) 15% sobre o valor da proposta no caso em que a licitante apresentar documento falso ou em caso de recusa 

injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração; 

d) 20% sobre o valor da proposta no caso em que a licitante cometer fraude ou comportar-se de modo inidôneo 

no âmbito da licitação. 

18.7.2 Quando o descumprimento ocorrer no âmbito do contrato, a multa será aplicada nos seguintes percentuais: 

De caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto da licitação pela contratada ou nos casos 

de rescisão do contrato, calculado sobre a parte inadimplida; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total. 

18.7.3 De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando o atraso não for superior a 30 (trinta) dias 

corridos; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 

parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da SETRAP; 

18.7.4 A multa será formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 

e será executada: 

I - mediante quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor em prazo a ser determinado pela 

autoridade competente; 

II - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

III - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

IV - mediante procedimento judicial. 

18.7.5 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua 

diferença, devidamente atualizada pelo índice estipulado em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral de Preços 

de Mercado – IGP-M ou aquele que vier a substituí-lo. 

18.8 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A SETRAP: Impedimento temporário de participar de licitações e de contratar com a 

Secretaria de Estado de Transporte - SETRAP, pelo prazo que esta fixar e arbitrado de acordo com a natureza e a 

gravidade da falta cometida, respeitado o limite temporal de 2 (dois) anos. 

18.9 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL: Nas 

licitações e contratos regidos pelas Leis nº 10.520/2002 e 12.462/2011, poderá ser impedido de licitar com o Estado, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos e será descredenciado, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem 

como das demais cominações legais, aquele que: 

I - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 

II - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 

III - Ensejar ou der causa ao retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

IV - Não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente que o justifique; 

V - Praticar atos fraudulentos na execução do contrato; ou 

VI - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.20 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Penalidade cuja aplicação pode ser proposta ao Ministro de Estado dos 

Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual, dos contratos e licitações regidos pela Lei nº 

8.666/93. 

18.21 A declaração de inidoneidade prevista no item acima permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que 

determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou e será 

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido 

o prazo da sanção. 

18.22 Disposições gerais 

18.22.1. As sanções previstas nos incisos 19.5, 19.6 e 21.7 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que, em razão do contrato: 
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18.22.2. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

18.22.3. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.22.4. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

18.22.5. A apuração de possíveis irregularidades que ensejarem a aplicação das sanções elencadas nos itens 18.2, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

19. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS 

 

19.1 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

19.1.1. O andamento físico dos serviços objeto desta licitação deverá ser sempre compatível, tanto pela quantidade e 

especialidades de profissionais tecnicamente habilitados para acompanhar o ritmo dos trabalhos executados, quanto pela 

quantidade de equipamentos e veículos, assim como, quanto aos mobiliários disponibilizados para os funcionários da 

Contratada. 

19.1.2. O pagamento dos serviços executados mensalmente se processará na forma de EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orçamento referencial da SETRAP e os 

respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitação, executados no período da medição, dentro dos limites 

previstos no Cronograma Físico-Financeiro. 

19.2 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

19.2.1 O valor mensal a preços iniciais (PI) a ser medido pela Contratada, será sempre igual ao total obtido com 

produto dos quantitativos de Produtos efetivamente entregues, pelos respectivos preços unitários propostos. 

19.2.3 As medições serão processadas mensalmente, baseadas nos Produtos entregues e demais despesas correlatas, 

acordadas. Os preços serão os constantes da Proposta de Preços aprovada. 

19.3.4 Os quantitativos a serem medidos mensalmente serão obtidos, na medida em que forem cumpridas as disposições a 

seguir: 

19.3.5. Entregues os Produtos resultantes dos serviços técnicos, projetos básicos e executivos; e 

19.3.6. Entregues e aceitos os relatórios especificados na memória de cálculo dos custos dos serviços gráficos 

dos serviços citados acima. 

19.3.7 A SETRAP pagará à contratada pelos serviços executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a 

incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços 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 contidas no Termo de Referência e demais documentos da licitação, constituindo assim 

sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

19.3.8 O reajustamento de preços do contrato deverá ocorrer após decorrido o prazo 01 (um) ano do mês/ano adotado como 

referência para o orçamento da proposta vencedora, que deverá ser o mesmo do orçamento referencial da SETRAP. 

19.3.9 Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da SETRAP  responsável, a nota fiscal 

correspondente à medição, que será encaminhada ao setor competente após devidamente atestada pela fiscalização. 

19.3.10 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota 

fiscal recebida pela SETRAP. 

19.3.11 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 ao 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 pela SETRAP até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da contratada previstas 

no Art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93, acerca da situação cadastral do contratado e consulta ao CADIN e outros 

pertinentes, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 10.522/2002. 

19.3.12 A cada processo de medição deverá ser anexada declaração individual firmada por cada membro da equipe técnica da 

Contratada afirmando, formalmente e sob as penalidades cabíveis, ter participado da execução dos serviços referentes 

ao período que está sendo medido. Estes técnicos deverão ser os mesmo que foram pontuados no julgamento da 

proposta técnica da Contratada durante o processo licitatório, ou outros que, com autorização expressa da SETRAP, 

os tenham substituído na forma deste Edital. 

19.3.13 No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar a realalíquota de ISSQN 

adotada pelo respectivo Município. 

19.3.14 Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por município abrangido, sendo 

vedada a utilização do critério da média ponderada entre os diversos municípios e suas alíquotas. 
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19.3.15 Os serviços executados serão medidos e pagos por preço global e em conformidade com o Cronograma Físico-

Financeiro, sendo de responsabilidade da fiscalização do contrato o atesto dos serviços para a elaboração das medições. 

19.3.16 O pagamento será efetuado apenas para os serviços devidamente prestados e atestados pelo fiscal do contrato, 

respaldado pelas análises técnicas das disciplinas do projeto. 

19.3.17 O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

  - O prazo de validade; 

  - A data da emissão; 

  - Os dados do contrato e do órgão contratante; 

  - O período de prestação dos serviços; 

  - O valor a pagar; e  

  - Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

19.3.18 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

   - Não produziu os resultados acordados; 

   - Deixou de executar as atividades contratadas ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

   - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

19.3.19 É condição para o processamento do pagamento, a apresentação por parte da(s) Empresa(s) da(s) Nota(s) Fiscal 

(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regularmente prestado(s) e/ou material(ais) regularmente fornecidos, 

acompanhada (s) obrigatoriamente dos documentos de habilitação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

junto ao Fiscal designado pelo contratante para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 

8.666/93 e do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro de 2011, em seus arts. 6º e 7º, incisos II e III, de acordo 

com o rol discriminado abaixo: 

19.3.20 Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ; 

19.3.21 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da  Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos e a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,  nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014;  

19.3.22 Prova de Regularidade com a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantida por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

19.3.23 19.3.19.4 Prova de Regularidade relativa a Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos termos do Título VII-A da 

consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

19.3.24 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; 

19.3.25 Prova de regularidade com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante ou outra equivalente, na forma da lei. 

19.3.26 Prova de regularidade com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante ou outra equivalente, na forma da Lei. 

19.4 O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar deverá ser o mesmo indicado no 

preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião da contratação, e na Nota de Empenho; 

19.5 Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua reapresentação e novo 

“atesto”; 

19.6 A devolução do documento não aprovado em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Empresa suspenda a 

execução dos serviços, ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados e demais obrigações decorrentes da 

execução do presente instrumento; 

19.7 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota 

fiscal recebida pela SETRAP. 

19.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela  Contratante, entre a data do vencimento e 

o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado 

I = (TX)         I = (6/100) I = 0.00016438 

365TX = Percentual da taxa anual = 6% 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 Do contrato, regulado pelas instruções constantes destes termos de referência e seu(s) Anexo(s), decorrem as 

obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 

20.2 Ficam determinados que os projetos, especificações e toda a documentação relativa aos serviços relacionados nestes 

termos de referência são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e 

omitido em outro será considerado especificado e válido. 

20.3 A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN 

ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato. 

20.4 Às licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores. 

20.5 O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços dos serviços propostos pela licitante, 

considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 

 

21. AUTORIA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

21.2 A responsabilidade pela elaboração deste Termo de Referência é da Diretoria de Engenharia de Transporte – 

DET/SETRAP, na pessoa do Analista de Infraestrutura Engº. Marcello Coelho Lima, que atesta a atualização e 

adequação do presente Termo de Referência conforme o que dispõe o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93. 

 

22. ANEXOS 

 

22.1 É parte integrante deste Termo de Referência, além do exposto, os anexos elencados abaixo: 

• ANEXO I – ORÇAMENTO SINTÉTICO 

• ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

• ANEXO III – ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

• ANEXO IV – TABELAS REFERENCIAIS SICRO 

• ANEXO V – PLANILHAS EM BRANCO 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

Proposta / Planilha de Formação de Preço deverá ser elaborada em conformidade com as 

especificações técnicas constantes no Anexo – Termo de Referência. 

 

A licitante deverá informar em conformidade o estabelecido em EDITAL, devendo conter ainda: 

TOTAL GERAL – R$ 

Deverá constar, obrigatoriamente, da Proposta de Preços: 

VALIDADE DA PROPOSTA: será de, no mínimo, 60(sessenta) dias contados a partir da data 

de encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes; VALOR UNITÁRIO: em 

ALGARISMOS para o último lance cotado; 

VALOR TOTAL: em ALGARISMOS 

VALOR GLOBAL: em ALGARISMO e por extenso;  

DECLARAÇÃO: Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as 

taxas, impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos  pelo 

_____/SETRAP. 

 

 

(Local), de de 2021. 

 
 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO III 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI 
 
 

 
 

 

 (nome da empresa), estabelecida na ____(rua; nº e cidade), 

por seu representante legal (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, 

CPF , endereço domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está 

classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor 

Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-

se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa 

de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual–MEI, nos termos da lei. 

 

(Local), de de 2021. 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

A     empresa , CNPJ n.º ______

 , declara a 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.°xxx/xxx, cumprir plenamente todos os 

requisitos de habilitação, nos termos da legislação vigente, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 

 

 

(Local), de de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOSUPERVENIENTE 
 
 
 

(NOMEDAEMPRESA) ,CNPJnº , sediada 

na  (endereço completo), declara, sob as penas 

da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local), de de2021. 
 
 
 
 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A Licitante.................................................., inscrita no CNPJ nº....................................., 

sediada no endereço............................................., Cidade........................................, 

CEP...................................., por representante legal e para fins do Edital  n.º...........................( 

nº e ano) – CPL/SETRAP/AP, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE: 

 

A licitante deverá apresentar declaração de atendimento a Recomendação Conjunta nº 

001/2018-MPT/PJIJ/MCP-PJIJ/STN. que possui em seu quadro de pessoal, empregado, na 

condição de menor aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, 

conforme determina o Art. 429, da CLT, o Decreto nº 8.740/2016, em conformidade com o 

Decreto nº 5.598/2005, Art. 23 “A”, “Caput”, que autoriza a chamada ‘COTA SOCIAL” ou 

Cota de Aprendizagem). 

 

 

(Local), de de2021. 
 
 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 

 
 

 
 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2021 - SETRAP 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ – GEA, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES - SETRAP, COMO 
CONTRATANTE, E A EMPRESA 
___________, COMO CONTRATADA, NA 
FORMA ABAIXO ESTABELECIDA. 

 
PREÂMBULO 

 

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES  
 
Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como 
outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES - SETRAP, CNPJ n. 00.394.577/0001-25, Órgão da Administração Direta, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representada pelo seu Secretário ..., nacionalidade 
..., RG ..., CPF nº ..., residente e domiciliado ..., nº ..., Bairro ... , Município ..., de outro lado, 
como CONTRATADA, a Empresa ____________, CNPJ nº ________, com sede a ______, 
nº _____, bairro ____________, na cidade de Macapá, representada pelo Sr. 
_____________, brasileiro, portador do RG. Nº ________, CPF nº ____________, residente 
e domiciliado à ___________, nº ____, bairro ______, na cidade de ____AP, resolvem 
celebrar o presente Contrato, subordinado à legislação aplicável e especialmente a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, às Cláusulas e condições que se obrigam a respeitar 
e obedecer. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
 
1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei nº 10.520/2002; Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Lei Complementar nº 123/2006; Lei Complementar Estadual nº 108/2018; Decreto Federal nº 
8.538/2015; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto Estadual nº 2.648/2007 e, 
subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem 
como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº xxx/xxxx e seus anexos, constantes no Processo nº 6.0000214/2020-SETRAP.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
 
2.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em 
Engenharia Consultiva para Elaboração de Estudos Técnicos, Projetos Básicos e 
Projetos Executivos de Engenharia para atendimento das demandas dos 
Programas/Ações Governamentais previstas no Plano Plurianual (PPA 2020-2023) 
vinculados a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, no Estado do Amapá. 
 
2.2. O regime de execução do objeto deste contrato será de empreitada por preço unitário.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os 
documentos constantes no Processo nº 6.0000214/2020-SETRAP em especial, os abaixo 
relacionados:  
 
a) Termo de Referência e apêndices;  
 
b) Edital de Pregão Eletrônico nº xxx/xxxx;  
  
c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa (se couber);  
 
d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  
 
e) Resultado da Licitação.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  
 
4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: (xxxxxx); Fonte (xxxxxx); Ação: (xxxxxx) - Programa de Trabalho nº (xxxxxxxxx) 
– (descrição); Natureza de Despesa nº (xxxxxx) – (descrição) e Nota de Empenho nº 
______NE ____, de ___/___/____, no valor de R$________ (__________), para sua devida 
execução.  
 
4.2. O valor total da contratação é de R$ ________ (__________), que será pago de acordo 
com a certificação do serviço.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  
 
5.1. O valor mensal a preços iniciais (PI) a ser medido pela Contratada, será sempre igual ao 

total obtido com produto dos quantitativos de Produtos efetivamente entregues, pelos 

respectivos preços unitários propostos. 

5.2. As medições serão processadas mensalmente, baseadas nos Produtos entregues e 

demais despesas correlatas, acordadas. Os preços serão os constantes da Proposta de 

Preços aprovada. 

5.3. Os quantitativos a serem medidos mensalmente serão obtidos, na medida em que forem 

cumpridas as disposições a seguir: 

5.3.1. Entregues os Produtos resultantes dos serviços técnicos, projetos básicos e 

executivos; e 

5.3.2. Entregues e aceitos os relatórios especificados na memória de cálculo dos 

custos dos serviços gráficos dos serviços citados acima. 

5.4. A SETRAP pagará à contratada pelos serviços executados, os preços integrantes da 

proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 

Fica expressamente estabelecido que os preços 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 contidas no Termo de Referência e demais documentos da licitação, 

constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
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5.5. O reajustamento de preços do contrato deverá ocorrer após decorrido o prazo 01 (um) 

ano do mês/ano adotado como referência para o orçamento da proposta vencedora, que 

deverá ser o mesmo do orçamento referencial da SETRAP. 

5.6. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da SETRAP  

responsável, a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada ao setor 

competente após devidamente atestada pela fiscalização. 

5.7. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data 

da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP. 

5.8. 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 ao 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 pela SETRAP até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da 

contratada previstas no Art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93, acerca da situação cadastral do 

contratado e consulta ao CADIN e outros pertinentes, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 

10.522/2002. 

5.9. A cada processo de medição deverá ser anexada declaração individual firmada por cada 

membro da equipe técnica da Contratada afirmando, formalmente e sob as penalidades 

cabíveis, ter participado da execução dos serviços referentes ao período que está sendo 

medido. Estes técnicos deverão ser os mesmo que foram pontuados no julgamento da 

proposta técnica da Contratada durante o processo licitatório, ou outros que, com autorização 

expressa da SETRAP, os tenham substituído na forma deste Edital. 

5.10. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá 

constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

5.11. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado 

por município abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média ponderada entre os 

diversos municípios e suas alíquotas. 

5.12. Os serviços executados serão medidos e pagos por preço global e em conformidade 

com o Cronograma Físico-Financeiro, sendo de responsabilidade da fiscalização do contrato 

o atesto dos serviços para a elaboração das medições. 

5.13. O pagamento será efetuado apenas para os serviços devidamente prestados e 

atestados pelo fiscal do contrato, respaldado pelas análises técnicas das disciplinas do 

projeto. 

5.14. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como: 

  - O prazo de validade; 

  - A data da emissão; 

  - Os dados do contrato e do órgão contratante; 

  - O período de prestação dos serviços; 

  - O valor a pagar; e  

  - Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.15. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

   - Não produziu os resultados acordados; 
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   - Deixou de executar as atividades contratadas ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

   - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.16. É condição para o processamento do pagamento, a apresentação por parte da(s) 

Empresa(s) da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regularmente 

prestado(s) e/ou material(ais) regularmente fornecidos, acompanhada (s) obrigatoriamente 

dos documentos de habilitação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, junto ao 

Fiscal designado pelo contratante para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 

29 da Lei 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro de 2011, em seus arts. 

6º e 7º, incisos II e III, de acordo com o rol discriminado abaixo: 

5.16.1. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, emitida pelo sítio da Caixa 

Econômica Federal; 

5.16.2. Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pelo sítio da Secretaria da Receita Federal (Negativa ou Positiva 

com efeito Negativo); 

5.16.3. Certidão Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo site da Justiça do 

Trabalho (Negativa ou Positiva com efeito Negativo);  

5.16.4. Certidão de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e a Dívida Ativa do 

Estado, emitida pela Secretaria Fazendária do Estado de domicílio da empresa 

ou outra correlata a esta e no caso de empresa do Estado do Amapá pelo sítio 

da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ (Negativa ou Positiva com efeito 

Negativo); 

5.16.5. Certidão Negativa de Execução Fiscal, emitida pela Procuradoria Geral do 

Municipal do domicílio da empresa ou outra correlata a esta e no caso de 

empresa do Estado do Amapá pela Procuradoria Geral de cada município ou 

órgão correlato (Negativa ou Positiva com efeito Negativo); 

5.16.6. Certidão de Débitos Municipais ou Certidão do Mobiliário (relativa aos 

tributos Municipais e ISS) – emitido pela Prefeitura Municipal de Domicílio de 

cada empresa (Negativa ou Positiva com efeito Negativo). 

5.17. O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar 

deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada 

por ocasião da contratação, e na Nota de Empenho; 

5.18. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da 

sua reapresentação e novo “atesto”; 

5.19. A devolução do documento não aprovado em hipótese alguma servirá de pretexto para 

que a Empresa suspenda a execução dos serviços, ou deixe de efetuar o pagamento devido 

a seus empregados e demais obrigações decorrentes da execução do presente instrumento; 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
6.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES  
 
6.1.1 O objeto contratado deverá atender às especificações técnicas mínimas e quantidades  
descritas neste contrato do Termo de Referência.  
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6.2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.2.1. A Contratada deverá atender as especificações técnicas mínimas constantes no Termo 
de Referência;  
 
6.2.2. Os serviços serão solicitados por meio de Ordem de Serviço, assim definido como 
documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle dos 
itens relativos à execução do contrato, possibilitando a verificação da conformidade do 
material entregue com o solicitado;  
 
6.2.3. A Ordem de Serviço deverá definir e especificar o serviço a ser realizado, o prazo de 
entrega, endereço de entrega, responsável pela solicitação do serviço, preço unitário e total;  
 
6.2.4. Todos custos com consumíveis e suprimentos necessário à execução do serviço, serão 
de responsabilidade da Contratada;  
 
6.2.5. Na omissão, de algum critério não elencado neste termo de contrato, deve-se 
prevalecer as do Termo de Referência, e se ainda este não assistir, que seja assistido pelas 
legislações e normas correlatas. 
 
6.3. DO PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.3.1. PRAZOS DE EXECUÇÃO / VIGÊNCIA DO CONTRATO / PRORROGAÇÃO DOS 
PRAZOS 
 
6.3.1.1 – Do Prazo de Execução dos serviços: 
 

a) O prazo de execução dos serviços será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
consecutivos. 

 
b) O início da execução do objeto contratado deverá ocorrer imediatamente após a 

emissão da Ordem de Serviço (O.S), devidamente assinada pela contratada, pelos 
fiscais nomeados mediante portaria, conjuntamente a autorização por escrito do 
ordenador de Despesa – (Secretário de Estado de Transporte). 

 
c) O início da contagem do prazo de execução dos serviços será contado em dias 

consecutivos a partir da data de entrega da Ordem de Serviço. 
 
6.3.1.2 – Do Prazo de Vigência Contratual 
 

a) O prazo de vigência do contrato será de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) 
dias, contados a partir da publicação do extrato do contrato no D.O.E e/ou D.O.U a 
depender da fonte do recurso, respeitados e incluídos os prazos estabelecidos no art. 
73, I, a e b, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, quanto aos prazos para 
recebimento de obras e serviços. 

 
6.3.1.3 – Prorrogação dos Prazos contratuais 
 

a) O prazo de vigência do contrato estabelecido poderá ser prorrogado por até igual 
vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, II, da Lei nº. 
8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
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b) O prazo de execução dos serviços admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas 
do contrato, assegurado a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro, desde 
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados nos processos, 
conforme estabelece o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93: 

 
I – alteração do projeto ou especificações, pela administração; 
II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 

e no interesse da Administração; 
IV- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 

por esta Lei; 
V- impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

administração em documento contemporâneo à sua concorrência; 
 

c) Com base no disposto no §2º, art. 57 da lei 8666/93, toda prorrogação contratual, seja 
de prazo de vigência ou de execução, deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 
7.1. São obrigações da Contratante:  
 

7.1.1. A SETRAP deverá indicar um representante da Administração para acompanhar 
e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o Art. 
67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as 
demais disposições legais para contratação e execução do contrato. 

7.1.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa 
cumprir o objeto desta licitação. 

7.1.3. Proceder ao pagamento do objeto contratado e regularmente executado pela(s) 
empresa(s), dentro do cronograma de liberação do financeiro pela Secretaria da Fazenda do 
Estado do Amapá (SEFAZ-AP), em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, observada a 
ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93; 

7.1.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas às obrigações contratuais; 

7.1.5. Exercer a fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos materiais e da 
execução dos serviços por meio de servidor(es) designado(s) para esse fim representando a 
Contratante e participando ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle da qualidade dos serviços, noticiando a Contratada, qualquer alteração ou 
anormalidade identificada durante a execução do serviço, ficando a cargo da Contratante 
notificar a empresa e elaborar processo administrativo para aplicação de penalidades 
previstas, quando o fato assim requerer; 

7.1.6. Proporcionar meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 
dentro das normas deste Termo, dos documentos que o acompanham e da legislação 
pertinente e em vigor; 

7.1.7. Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as 
preestabelecidas no contrato; 

7.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
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mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

7.1.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

7.1.11. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste Termo e seus anexos; 

7.1.12. Efetuar o pagamento das faturas, observando se a empresa encontra-se em dia 
com os documentos de fiscais e trabalhistas; 

7.1.13. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada; 

7.1.14. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para 
execução dos serviços e entrega dos materiais; 

7.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da empresa; 

7.1.16. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo 
com as especificações dos serviços; 

7.1.17. Comunicar oficialmente à empresa quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 
natureza grave; 

7.1.18. Supervisionar a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e atestar 
as notas fiscais/faturas correspondentes; 

7.1.19. Designar servidor(es) através de Portaria, a fim de realizar o acompanhamento do 
serviço e do fornecimento contratado; 

7.1.20. Não permitir que os empregados disponibilizados pela empresa, durante a 
execução do serviço, desempenhem funções que não as definidas em contrato e nos seus 
respectivos aditivos, e muito menos que sejam utilizados para a realização de tarefas 
particulares; 

7.1.21. Vetar o emprego de qualquer produto/serviço que considerar incompatível com as 
especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo 
ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde das pessoas. 

 
7.2. A Contratada fica obrigada a:  
 

7.2.1. A empresa vencedora da licitação será responsável pelo cumprimento integral das 

exigências constantes do Edital, das normas e especificações de serviços, pertinentes aos 

serviços técnicos objeto do presente Termo de Referência. 

7.2.2. Apresentar, na documentação de habilitação, relação contendo os nomes e 

respectivas funções dos profissionais indicados para compor a equipe técnica indicada para 

Habilitação Profissional da Licitante. Para cada profissional indicado, deverão ser 

relacionados os Números das Certidões de Acervos Técnicos – CAT e dos Respectivos 

Atestados que comprovam sua capacidade técnica. A quantidade de atestados e respectivas 

certidões deverão se restringir ao exigido. 

7.2.3. Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(varam) ter(em) Capacidade Técnica 

Profissional para habilitar a empresa no procedimento licitatório, durante todo o período 

efetivo de execução do contrato, para as quais foi(ram) habilitado(s). 

7.2.4. Somente será possível a substituição de integrantes da equipe técnica habilitada 

(capacidade operacional e/ou capacidade profissional da licitante) por outro(s) que, na forma 

deste Anexo I, comprove (em) por meio atestado(s) ou certidão (ões) ou declaração (ões) e 

respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional (is) 

competente(s), possuir capacitação técnica igual ou superior aos substituídos. 
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7.2.5. Possíveis alterações na composição ou na quantidade de profissionais da equipe 

alocada para execução dos serviços, poderão ocorrer mediante prévia solicitação pela 

contratada e aprovação formal da SETRAP, ou ainda, quando solicitadas pelo fiscal. 

7.2.6. Elaborar o cronograma físico financeiro, detalhando todas as etapas de execução 

do serviço dentro da metodologia que será adotada pela empresa, dentro dos prazos 

estabelecidos para sua conclusão, para análise e aprovação da fiscalização da SETRAP. 

7.2.7. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, 

limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando, 

quando for o caso, equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

7.2.8. Providenciar junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente, 

bem como entregar, quando do cumprimento do projeto ou outro solicitado através de Ordem 

de Serviço, as respectivas ART ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, de todos os 

responsáveis habilitados e envolvidos na elaboração de cada serviço específico. 

7.2.9. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela 

fiscalização do contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a SETRAP, cabendo 

à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e 

trabalhista em vigor. 

7.2.10. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços. 

7.2.11. A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes 

do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAP, nem poderá 

onerar o objeto desta concorrência, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAP; 

7.2.12. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos 

funcionários ao contrato. 

7.2.13. Manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente habilitados 

para acompanhar o ritmo dos trabalhos executados pelas construtoras e supervisoras; 

7.2.14. Manter, durante todo o período da execução efetiva dos serviços, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.2.15. Manter a quantidade de equipamentos e de veículos, assim como, a quantidade 

de imóveis necessários e suficientes para o perfeito acompanhamento de execução dos 

serviços. 

7.2.16. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos 

e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas 

ao cumprimento do presente edital. 

7.2.17. Quando da contratação de profissionais para serem vinculados ao contrato que 

será celebrado como a SETRAP, a empresa vencedora deverá cumprir as exigências 

Sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores mínimos de salários 

estabelecidos para a categoria profissional correspondente. 

  
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL  
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8.1. A garantia da execução do contrato será nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, com 

validade durante o prazo de vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação; 

8.2. A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante 

de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária, o valor da garantia deverá corresponder a 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha 

de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos 

serviços contratados; 

8.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

8.3.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado e do não 

adimplemento das demais obrigações previstas em contrato; 

8.3.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

8.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração da Contratante à 

Empresa; 

8.3.4 Débitos do contratado para com os encargos fiscais, previdenciários e 

trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, 

impostos, salários, vales-transportes, vales-refeições, verbas rescisórias, etc; 

8.3.5 Quaisquer obrigações não cumpridas pelo contratado em relação ao presente 

contrato previstas no ordenamento jurídico do país, inclusive aquelas que 

possam gerar a responsabilidade subsidiária da Administração.  

8.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria; 

8.5. No caso de caução com títulos da dívida pública estes deverão estar acompanhados 

de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a 

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições de resgate. 

8.6. No caso da opção pelo seguro garantia, esta será feita mediante entrega da 

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da SETRAP, 

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 da SETRAP, sob pena de rescisão contratual. 

8.7. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do 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 da 

SETRAP, sob pena de rescisão contratual. 

8.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em depósito bancário, em conta específica 

com correção monetária, em favor da Contratante; 

8.9. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de 2% (dois por cento);  
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8.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 1993; 

8.11. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital 

e das cláusulas contratuais; 

8.12. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 

pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Empresa; 

8.13. Será considerada extinta a Garantia: 

8.13.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 

de declaração da Administração da Contratante, mediante Termo 

Circunstanciado, de que a Empresa cumpriu todas as Cláusulas do 

Instrumento Contratual; 

8.13.2 Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no item 

acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em 

caso de ocorrência de sinistro. 

8.14. A Contratante não executará a Garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

8.14.1 Caso fortuito ou força maior; 

8.14.2 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

8.14.3 Descumprimento das obrigações pela Empresa decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Administração; 

8.14.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

8.15. Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pela Contratante à Empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 

(noventa) dias após o término de vigência do contrato; 

8.16. A garantia deverá ser integralizada na mesma modalidade, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver 

redimensionamento do contrato ou repactuação de preços, de modo que corresponda a 5% 

(cinco por cento) do valor atualizado do contrato; 

8.17. A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigações 

contratuais, dar-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial 

ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato. 

8.18. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) 

do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 

1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à 

diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 

proposta. 

8.19. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não 

as previstas acima. 

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
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9.1. Os serviços serão entregues por meio de relatórios onde serão submetidos à análise 

técnica da SETRAP. Serão considerados aceitos aqueles relatórios que apresentarem 

parecer técnico favorável à sua aceitação. 

9.2. As análises da SETRAP terão como referência técnica e normativa, o disposto neste 

Termo de Referência e ainda, às instruções, normativos, orientativos internos ou às 

jurisprudências pertinentes. Assim como as análises da SETRAP, a Contratada também 

deverá observar e cumprir tais determinações técnicas e normativas para que o resultado do 

seu produto seja considerado em condições de recebimento e conseguintemente de 

liquidação e pagamento. 

9.3. Ressalta-se, entretanto, que as análises técnicas da SETRAP não correspondem à 

verificação integral do trabalho da projetista, o que equivaleria a refazer o projeto; também não 

modifica a responsabilidade dos seus autores, formalizada pela de Responsabilidade Técnica 

(ART). Trata-se de um trabalho de verificação que assegure a SETRAP que o objeto 

contratado atende às condições do Contrato, do Termo de Referência e dos normativos 

vigentes. 

9.4. O futuro contrato para os serviços do presente termo de referência contará com a 

alocação de equipes na cidade Macapá, a qual está logisticamente ligada à malha rodoviária 

federal e estadual do Estado do Amapá. 

9.5.  Na cidade Macapá – AP - atuando em local indicado e aprovado pela Secretaria, quando 

da mobilização das equipes do contrato. As Equipes serão alocadas, conforme necessidade, 

periodicamente avaliada pelo fiscal do contrato, de acordo a respectiva demanda de serviços. 

9.6. Fica resguardado o direito da SETRAP em alterar, conforme conveniência administrativa, 

a cidade supramencionada, e de solicitar que as equipes se desloquem para visitas técnicas 

aos trechos de obras, visando a coleta de informações pertinentes à elaboração dos Produtos 

previstos. 

9.7. Os serviços executados serão entregues ao fiscal do contrato, designado por meio de 

portaria expedida pela SETRAP, como representante da Administração para acompanhar e 

fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o Art. 

67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as 

demais disposições legais para contratação e execução deste Objeto.  

9.8. O recebimento provisório e definitivo dos serviços se dará conforme Art. 73 da Lei 

8.666/93. Para tanto, os serviços deverão ter sido executados com qualidade e atendendo às 

especificações, normativos e manuais técnicos do DNIT e da ABNT. 

9.9. Os Projetos terão Portaria de Aprovação publicada após análise e aceitação pela equipe 

técnica da SETRAP. 

9.10. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa estiverem executados em sua totalidade e aprovados pela equipe técnica 

da SETRAP. 

9.11. A aceitação da parcela do objeto pela fiscalização do contrato não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato 

ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor. 

9.12. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser 
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corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

9.13. Os critérios de aceitabilidade da forma de apresentação e conteúdo devem obedecer as 

especificações estabelecidas presente Termo de Referência.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 

um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 

e 73 da Lei nº 8.666, de1993; 

10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência; 

10.4. A SETRAP indicará por meio de Portaria, um representante da Administração para 

acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos contratados. 

10.5. Caberá ao fiscal do contrato designado por Portaria, fazer cumprir todas as exigências 

técnicas e as responsabilidades da Contratada, descritas neste Termo de Referência, assim 

como, a elaboração da planilha de cálculo dos quantitativos de serviços executados 

mensalmente, em conformidade com as regras dispostas acima. 

10.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

Administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes; 

10.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.8.  representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis;  

10.9. Durante o período de execução do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito 

pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

10.10. Ao fiscal do contrato compete comunicar formalmente à Contratada, a decisão tomada 

relativamente às quantidades de Produtos, profissionais e/ou técnicos, de equipamentos, de 

veículos, de imóveis etc., a serem mobilizados e/ou desmobilizados, de forma que não haja 

ociosidade de quantitativos e que atenda plenamente ao ritmo de execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência. 

10.11. Todas as ações relativas à gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato 

seguirão as diretrizes de parametrização e especificações constantes no “Manual de Diretrizes 

para Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos” do DNIT. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE  
 
11.1. A parcela dos preços contratuais, em Reais, deverá ser reajustada pelos índices 

setoriais utilizados pela SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após 

decorrido 01 (um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento 

preestabelecido no Edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei n.º 10.192, de 14/02/01, sendo o 

índice do orçamento referente ao mês do orçamento da SETRAP. 

11.2. Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for 

superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei n.º 10.192/2001, ou 

seja, nos contratos de prazo que for inferior a 1 (um) ano. 

11.3. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

R = (I1– I0) / I0 x V 

 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

 

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 

 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

11.4.  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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

– IPCA/IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica desde 

a data da emissão do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pela SETTAP até a data do 

efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no EDITAL, 

após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da 

nota fiscal. 

 

11.5. O IPCA foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações 

financeiras das companhias de capital aberto. 

 

11.6. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as 

parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembradas passando cada parcela a ser 

corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT n.º 02/2002 de 

09/09/2002. 

 

11.7. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES  
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12.1. O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite 
percentual de 25%, mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 
65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
  
13.1. Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilícita, a fim de 

se identificar os pressupostos caracterizadores da infração e a precisa extensão da 

penalidade cabível, serão incluídas no contrato as Sanções passíveis de serem aplicadas. 

13.2. A licitante/contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, estarão sujeitos às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

SETRAP; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 

e) Declaração de inidoneidade. 

13.3. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido à Licitante e/ou Contratada pela 

inexecução total ou parcial do contrato, e será expedido: 

13.3.1. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o 

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, sendo 

emitida por documento oficial da SETRAP, nos seguintes casos: 

13.3.1.1. Quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, 

dos documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, 

ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

13.3.1.2. Quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na 

formulação da proposta inicial ou na fase de lances; 

13.3.1.3. Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de 

lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas; 

13.3.1.4. Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não o impetrar; 

13.3.1.5. Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 

qualquer fase da licitação. 

13.3.2. Todas as hipóteses tratadas no subitem serão válidas quando a empresa 

descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não 

havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento 

oficial; 

13.3.3. Pelo Secretário de Estado, orientado pelo Fiscal do contrato, se o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde 

a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos: 

13.3.3.1. Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a 

assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do 

vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 

13.3.3.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu 
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objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo 

para início da execução do objeto; 

13.3.3.3. Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado 

atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao 

Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada. 

13.3.3.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao 

objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em 

documento específico. 

13.4. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Licitante e/ou Contratada, por atraso 

injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial 

ou total. Será aplicada pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o 

descumprimento da obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, e pelo Secretário 

de Estado, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto. 

13.4.1. Quando o descumprimento ocorrer no âmbito do processo licitatório, a 

multa será aplicada nos seguintes percentuais: 

a)5% sobre o valor da proposta, nos casos em que a licitante deixar de apresentar a 

documentação exigida pelo certame; 

b)10% sobre o valor da proposta no caso em que a licitante não mantiver a sua 

proposta ou deixar de celebrar o contrato, no prazo de validade da proposta; 

c)15% sobre o valor da proposta no caso em que a licitante apresentar documento 

falso ou em caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato 

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

d)20% sobre o valor da proposta no caso em que a licitante cometer fraude ou 

comportar-se de modo inidôneo no âmbito da licitação. 

13.4.2. Quando o descumprimento ocorrer no âmbito do contrato, a multa será 

aplicada nos seguintes percentuais: 

De caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

a)15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto da licitação pela 

contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculado sobre a parte inadimplida; 

b)20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total. 

13.4.3. De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou 

execução do objeto do contrato: 

a)0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

quando o atraso não for superior a 30 (trinta) dias corridos; 

b)0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o trigésimo 

primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 

excepcional, e a critério da SETRAP; 

13.4.4. A multa será formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do artigo 

65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada: 

I - mediante quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor em prazo 

a ser determinado pela autoridade competente; 

II - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

III - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
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IV - mediante procedimento judicial.  

13.4.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice 

estipulado em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral de Preços de Mercado – 

IGP-M ou aquele que vier a substituí-lo. 

13.5. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM A SETRAP: Impedimento temporário de participar de licitações e de 

contratar com a Secretaria de Estado de Transporte - SETRAP, pelo prazo que esta fixar e 

arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, respeitado o limite 

temporal de 2 (dois) anos. 

13.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTADUAL: Nas licitações e contratos regidos pelas Leis nº 10.520/2002 e 12.462/2011, 

poderá ser impedido de licitar com o Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e será 

descredenciado, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, 

bem como das demais cominações legais, aquele que: 

I - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

contrato; 

II - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documento falso; 

III - Ensejar ou der causa ao retardamento da execução ou da entrega do objeto 

da licitação sem motivo justificado; 

IV - Não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de fato 

superveniente que o justifique; 

V - Praticar atos fraudulentos na execução do contrato; ou  

VI - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

13.7. . DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Penalidade cuja aplicação pode ser proposta ao 

Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual, 

dos contratos e licitações regidos pela Lei nº 8.666/93. 

13.8. A declaração de inidoneidade prevista no item acima permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a contratada 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo 

da sanção. 

13.9. Disposições gerais 

13.1.1. As sanções previstas nos incisos 13.5, 13.6 e 13.7 poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato: 

13.1.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.1.1.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.1.1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

13.1.2. A apuração de possíveis irregularidades que ensejarem a aplicação das sanções 

elencadas acima, serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO  
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14.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/1993, o não cumprimento ou o cumprimento 
irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da 
CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e 
sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido;  
 
14.2. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, 
sem prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores;   
 
14.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 
79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:  
 
a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem 
ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, 
do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na Cláusula “Das Penalidades”;  
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 
conveniência  
para a Administração CONTRATANTE; e  
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  
 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da CONTRATANTE;  
 
14.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a 
imediata interrupção dos serviços;  
 
14.6. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS  
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 10.520/2002; no Decreto 10.024/2019, na Lei nº 8.666/1993, 
subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis e 
princípios gerais dos contratos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  
 
16.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 
Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a 
sua assinatura, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O FORO  
 
17.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer 
outro que seja invocável.  
  
 
E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes 
contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas.   
 

Macapá-AP, / /2021. 
 

Secretário - SETRAP. 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1 - RGn.º  
 

 
2 - RGn.º  
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ANEXO  VIII 

 

ATESTADO DE VISITA TECNICA 

 

 

Atesto que o Engenheiro ___________________________________________ portador da 

carteira do CREA n.º ___________________ da ________ Região representando a empresa 

__________________________________________________, nos termos do item do Edital 

do Pregão Eletrônico nº ___/2021 – CPL/SETRAP, visitou o local dos serviços/obras 

caracterizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as 

informações técnicas pertinentes. 

 

Macapá, _____de ______________ de2021 

 

 

_______________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 

 

 

CERTIFICO que o profissional qualificado neste 

ATESTADO DE VISITA solicitou e realizou a VISITA 

AO LOCAL DAS OBRAS e que tomou 

conhecimento de todas as condições e 

particularidades existentes no LOCAL para 

execução dos serviços. 

 
 

 
Em, _____/_____/______. 

 
_______________________ 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

_________________________________________________________________ 
SETRAP – Secretaria de Estado de Transportes – End. Rodovia BR-210 , Km 0 , São Lázaro  - Macapá/AP   

Email: cpl.licitaces@setrap.ap.gov.br 

 

Processo nº 6.0000214/2020 

 

 

Fls.:___________ 

 

 

ANEXO  IX 

 

MINUTA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 

 

A 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP 

Comissão Permanente de Licitação 

Rod. BR-210, km  - s/n – São Lázaro 

Macapá/AP 

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 do Pregão Eletrônico  nº.  ___/2021 - CPL/SETRAP. 

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 pela 

SETRAP, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso 

administrativo ou judicial com respeito à SETRAP. 

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, além disso, as 

determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 
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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) dias após a emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo dos serviços pela SETRAP. 

 

 ................., ...... 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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ANEXO X 

MINUTA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO PARA GARANTIA DO CONTRATO 

(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 a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANPORTES – SETRAP, sito 

Rod. BR-210, Km 0 – S/N – São Lázaro, em Macapá – AP 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  do Pregão 

Eletrônico nº. ___/2021- CPL/SETRAP, 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, consequentemente, 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 desincumbindo-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 
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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 

(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: 

 

1-....................................................................................... 

 

2-....................................................................................... 
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ANEXO  XI 

 
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     no           

(Licitante) Item do Edital nº ________________ declara, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

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; 
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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 da SETRAP 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. 

 

 

Macapá-AP, ____ de __________ de 2021 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Representante legal do licitante no âmbito da licitação com identificação completa 
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ANEXO XII 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DO CONTRATO Nº ____ / 2021 – SETRAP 

 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO está respaldado na classificação orçamentária abaixo: 

 

OBJETIVO FONTES PROGRAMA 
CATEGORIA 

ECONÔMICA 
VALOR (R$) 

     

T O T A L         G E R A L xxxxxxxxxx 

 

 

Macapá-AP, ______ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

Secretário – SETRAP 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO XIII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Editalnº ___/2021, que o(a) Sr(a) 

__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) 

no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável 

Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 

 

 

 

OBS: Declarar os nomes de todos os responsáveis técnicos, de acordo com as especificações 

dos serviços, que acompanharão a execução dos serviços. 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

 

 

 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO  XIV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA EM PAPEL TIMBRADO, INFORMANDO SOBRE AS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E DE TODO O PESSOAL 

TÉCNICO, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE 

SE REFERE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2021 – CPL/SETRAP. 

 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO XV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE ESTÁ APTA À REALIZAR A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na integra, em papel timbrado da empresa). 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

............................(nome da empresa)...................inscrita no CNPJ sob oi 

nº...................sediada...........(endereço completo)..................................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a).................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

...........e do CPF nº............................, DECLARA, sob as penas da lei, que que está apta à 

realizar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato, Edital 

nº............., destinado à ...................................(nome da obra ou serviços). 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

Este volume do Edital de Pregão Eletrônico 002/2021 – CPL/SETRAP possui ______  folhas 

numericamente ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá-AP, 09  de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Edivaldo Damasceno Ramos 
Pregoeiro da CPL / SETRAP 
Portaria nº 005/2021-SETRAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


