
PREFEITURA DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 28 / 2018

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para realização do Gerenciamento das Atividades de Engenharia e Serviço Social do
Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari, Fase 2, integrante do Programa de Saneamento Integrado do
Ministério das Cidades – PAC 2 (TC 0408.729-38/2013), nas seguintes localidades:

Trecho 19: Riacho da Rodoviária
Trecho 20: Riacho da Lama Preta
Trecho 14: Canal Acajutiba
Trecho 15: Rio Mandu
Trecho 16: Rio da Prata
Trecho 17: Rio Piaçaveiras
Trecho 18: Rio Eiu Branco
Trecho 26: Riacho do Morro da Manteiga
Trecho 24: Riacho da Gleba E
Trecho 23: Riacho do PHOC III
Esgotamento Sanitário nos bairros Parque Verde I, II e III 

2. JUSTIFICATIVA

Em se tratando de obra de interesse municipal de relevante importância econômica, ambiental e social, necessita-se, frente às
diversas demandas da SEINFRA, recorrer ao processo licitatório de modo a contratar empresa especializada na prestação dos
serviços de gerenciamento descritos neste Termo de Referência. 

Em defesa da estratégia de contratação de empresa especializada em gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras de
infraestrutura e urbanização, apresenta-se trecho de estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –
IPEA, em relação a essa temática.

2284 - Texto para discussão / GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, IPEA 2017.

“A precariedade do gerenciamento aumenta as possibilidades dos requisitos do projeto (o
prazo, o custo e a qualidade) não serem atendidos. Larsen et al. (2015) avaliaram o efeito
de 26 fatores de tempo, custo e qualidade em projetos de construção pública, conforme
determinado pelos gerentes do setor público de projetos. As principais causas de insucesso
no cumprimento dos prazos dos projetos públicos identificadas pelos autores foram o atraso
na entrega  dos  produtos,  a  intermitência  do  financiamento,  as  interferências  de  outras
autoridades  no  processo,  a  precariedade  do  planejamento  do  projeto,  os  erros  ou  as
omissões  no  trabalho  de  construção  e  a  falta  de  identificação  e  acompanhamento
preliminar das principais necessidades das obras. (IPEA, 2017)”

Assim, face ao exposto,  corrobora-se a opção de contratação de empresa gerenciadora para garantir que o prazo, custo e
padrões de qualidade dos serviços de relevância importância sejam atendidos. E em casos de não atendimento a qualquer um
destes  elementos,  dispor  de  toda  a  documentação  comprobatória  de  forma  a  permitir  atuação  sobre  as  deficiências  e
intempestividades que eventualmente venham a ocorrer no andamento das obras, dirimindo riscos da não conclusão do objeto
principal da Administração Municipal.

3. REGÊNCIA LEGAL

Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA

   O prazo de vigência deste contrato será de 30 (trinta) meses a partir da emissão da ordem de serviço.

5. VALOR GLOBAL ESTIMADO

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 6.813.094,36 (Seis milhões oitocentos e treze mil, noventa e quatro
reais e trinta e seis centavos).



6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UND. PER. VALOR UNIT.
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

1 GERENCIAMENTO DAS
ATIVIDADES DE ENGENHARIA E
SERVIÇO SOCIAL DO PROGRAMA
DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA
NA BACIA DO RIO CAMAÇARI,
INTEGRANTE DO PROGRAMA DE
SANEAMENTO INTEGRADO DO
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC
2 (TC 0408.729-38/2013).

1 UN -- -- 6.813.094,36 6.813.094,36

VALOR GLOBAL (R$): 6.813.094,36

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

7.1 ATESTAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de realização de serviços de Gerenciamento de obras de
saneamento, compatível com o objeto da licitação, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), emitida pelo
CREA ou CAU, comprovando a realização dessa atividade.

Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto
desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.

É  vedada  a  indicação  de  um mesmo responsável  técnico  por  mais  de  uma  instituição,  fato  este  que  inabilitará  todas  as
envolvidas.

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) engenheiro
ou arquiteto, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico, numa das
formas a seguir:

Carteira de trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
Contrato social, estatuto social ou ato constitutivo, no caso de sócio;
Contrato de prestação de serviço, para contratados por tempo determinado, com data de assinatura anterior à data de
abertura das propostas, devidamente registrado em cartório;
Termo de  Compromisso  assinado  pelo(s)  profissional(ais),  com firma reconhecida  das  partes,  comprometendo-se  a
compor o quadro técnico da empresa, no caso da licitante vir a ser a vencedora.

Apresentação de atestado de capacidade:

Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante,  fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação.
Comprovação  da  capacidade  técnico-profissional:  pelo  menos  01  (um)  atestado  em  nome  do(s)  profissional(is)
indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para
desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  com  o  objeto  da  licitação,  devidamente  registrado  na  entidade
profissional competente, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT.
O(s)  atestado(s)  deverá(ão)  ser  apresentado(s)  constando as  seguintes  informações  do emitente  em papel timbrado:
CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto,
atividades desenvolvidas e período da contratação;
Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o responsável técnico, desde que venha indicado o nome
de ambos do documento;
Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou pela própria licitante e/ou emitidos
por empresas, das quais participem sócios ou diretores da licitante;
A exigibilidade de apresentação de atestado(s), não se aplicam aos técnico(s) de segurança e engenheiro(s) de segurança;
Apresentação  de  relação  explícita  e  declaração  formal,  sob  as  penas  cabíveis,  de  que  dispõe  de  equipe  técnica,
instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. A
relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de declaração autorizando
a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital;
Declaração,  sob  as  penas  cabíveis,  que,  independente  da  indicação dos  profissionais  apresentados,  providenciará  a
contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação
em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela CONTRATANTE.

7.2 EQUIPE MÍNIMA

A equipe para a realização dos serviços de gerenciamento deve ser composta no mínimo por:



- Equipe de Engenharia:

01 Coordenador - P0 (Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >= 10 anos)
01 Engenheiro ou Arquiteto Pleno – P2 (Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >=5 anos)
02 Engenheiro Junior – P3 (Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >=2 anos)
01 Desenhista Projetista - T1 (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 8 anos)
03 Técnicos de campo - T2 (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos)
01 Topógrafo - T0 (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 10 anos)
02 Auxiliar de Topografia - T3 (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos)
01 Motorista – A2

- Equipe Social:

01 Assistente Social - P4 (Formação 3º Grau)
02 Mobilizadores Sociais - T3 (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos)
01 Auxiliar de Campo – A2
01 Auxiliar Administrativo – A2
01 Motorista - A2

- Equipamentos de Apoio

02 Veículos 
01 Instrumental de Topografia (Teodolito /Estação total (precisão angular de 5 a 7 segundos)
01 GPS com precisão de localização inferior a 10 metros

Além destes  equipamentos  de  apoio,  deverão  ser  alocados  à  obra  os  equipamentos  necessários  ao  bom desempenho  das
atividades indicadas neste termo de referência, contendo no mínimo:

06 Computadores completos com processador i5 RAM de 8Gb, HD 1 TB
02 Impressoras multifuncional A4
01 PLOTTER A1
01 Escritório físico
01 conjunto de mobiliário de escritório
Serviços Gráficos (Projetos A0, A1, A2, encadernações)

7.3 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA deverá realizar o controle técnico dos serviços, com execução de ensaios de controle e acompanhamento
permanente, de acordo com as normas pertinentes da ABNT e do DNIT, fazendo uso de equipe e de equipamento adequados.

Quando da utilização de materiais  de construção, será  o laboratorista  o elemento que executará os ensaios aleatórios mais
sofisticados, relativos aos ensaios feitos no laboratório central e coordenará os trabalhos executados pelo Laboratorista Auxiliar
e operários. Além de ser o encarregado de zelar pela manutenção e verificação periódica dos equipamentos. O laboratorista será
também o responsável direto pela fidelidade dos resultados dos ensaios fornecidos e da conservação dos laboratórios a serem
utilizados na realização dos ensaios de cada especialidade.

A CONTRATANTE deverá ser disponibilizar condições para que sejam obtidos os recursos necessários aos ensaios que se
fizerem necessários ao longo da execução das obras. Compreendem os ensaios relativos ao controle de asfalto, solos e concreto.

Deverá ser disponibilizado pela Gerenciadora, conjunto de equipamentos e materiais para equipar laboratórios de materiais de
modo a capacitar a obra a realizar os ensaios necessários ao longo do controle mensal:

Conjunto de Materiais e Equipamentos Disponibilizados para a Obra

Ensaios de controle técnico Und. Quant.
Laboratório de asfalto mês 24
Laboratório de solos mês 24
Laboratório de concreto mês 24

7.4 CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES

As propostas técnicas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios e pontuações:

7.4.1 Conhecimento do Problema (CP) – 10 (dez) pontos

Elemento a ser avaliado Pontuação
Máxima



Conhecimento do Programa Municipal de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari
e pleno conhecimento dos trabalhos de gerenciamento que se propõe a realizar.

7,50

Aspectos relevantes a considerar durante o desenvolvimento dos trabalhos. 2,50

7.4.2 Plano de Trabalho (PT) – 10 (dez) pontos

Elemento a ser avaliado Pontuação
Máxima

Descrição das atividades a serem desenvolvidas no gerenciamento das obras, explicitando a
forma como serão executadas e a metodologia a ser aplicada.

5,00

Cronograma e fluxograma das atividades a serem desenvolvidas. 2,50
Estrutura organizacional para execução dos serviços. 2,50

7.4.3 Experiência da Empresa (EE) - 20 (vinte) pontos

Elemento a ser avaliado N°
Pontuação por

Atestado
Pontuação
 Máxima

Gerenciamento ou fiscalização de obras de canalização de rios ou
córregos em área urbana

3 1,00 3,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de terraplenagem 2 1,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de pavimentação 2 1,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de microdrenagem 2 1,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de esgotamento sanitário 2 1,00 2,00

Gerenciamento, fiscalização e/ou execução de projeto de trabalho
social na área de remanejamento/reassentamento

2 1,00 2,00

Execução de plano de controle e monitoramento ambiental de
empreendimentos urbanos

2 1,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de dragagem 1 1,00 1,00

Gerenciamento ou fiscalização ou elaboração de projetos de travessia
não destrutiva com no mínimo 50,00m de extensão

1 1,00 1,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de iluminação pública 1 1,00 1,00

Gerenciamento ou fiscalização de remanejamento de interferências 1 1,00 1,00

Gerenciamento ou execução de obras de recuperação ambiental de
áreas degradadas

1 1,00 1,00

A licitante deve possuir em seu nome, ou do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) , na data da licitação, atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico – CAT’s, ou outro registro do
conselho, conforme o caso, de acordo com os critérios considerados que comprovem a experiência da empresa.

7.4.4 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (ET) – 60 (sessenta) pontos

Função e
qualificação

exigida
Elementos a serem avaliados

N° máximo 
de atestados

Pontuação
por atestado

Pontuação
máxima

Coordenador

Gerenciamento ou fiscalização de obras de canalização
de rios ou córregos em área urbana

2 4,00 8,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
terraplenagem

2 2,00 4,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
pavimentação

2 2,00 4,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
microdrenagem

2 2,00 4,00



Gerenciamento ou fiscalização de obras de esgotamento
sanitário

2 2,00 4,00

Gerenciamento, fiscalização e/ou execução de trabalho
técnico social de remanejamento

2 2,00 4,00

Gerenciamento ou fiscalização ou elaboração de
projetos de travessia não destrutiva com no mínimo
50,00m de extensão

1 2,00 2,00

Execução de projeto de requalificação urbana de áreas
carentes

1 2,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de dragagem 1 2,00 2,00

Profissional Pleno

Gerenciamento ou fiscalização de obras de canalização
de rios ou córregos em área urbana

2 2,00 4,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
terraplenagem

1 2,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
pavimentação

1 2,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
microdrenagem

1 2,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de esgotamento
sanitário

1 2,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização ou elaboração de
projetos de travessia não destrutiva com no mínimo
50,00m de extensão

1 2,00 2,00

Execução de projeto de requalificação urbana de áreas
carentes

1 2,00 2,00

Profissional
Júnior

Gerenciamento ou fiscalização de obras de canalização
de rios ou córregos em área urbana

1 2,00 2,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
terraplenagem

1 1,00 1,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
pavimentação

1 1,00 1,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de
microdrenagem

1 1,00 1,00

Gerenciamento ou fiscalização de obras de esgotamento
sanitário

1 1,00 1,00

Profissional
Júnior

Execução de plano de controle e de monitoramento
ambiental de empreendimentos urbanos

1 2,00 2,00

Gerenciamento ou execução de obras de recuperação
ambiental de áreas degradadas

1 2,00 2,00

Fica desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima de Atestados da equipe técnica mínima exigida, ou
seja, 30 pontos.

Para facilidade de entendimento e análise, a licitante deverá apresentar um quadro com a relação dos profissionais da equipe
técnica mínima e o atestado que comprova sua experiência.

7.4.5 PARA O CÁLCULO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA (NT)  SERÁ UTILIZADA  A  FORMULA
ABAIXO:

NT = CP + PT + EE + ET

Onde:

NT = Nota da Proposta Técnica;

CP = Conhecimento do Problema;

PT = Plano de Trabalho;

EE = Experiência da Empresa;



ET = Experiência da Equipe Técnica Mínima.

Para o cálculo da Nota da Proposta de Preços (NP) será utilizada a fórmula abaixo:

NP = 100xP¹/P²; onde:

NP = Nota da Proposta de Preço;

P¹ = (V° + M)/2 onde:

V° = Valor orçado pela Prefeitura de Camaçari

M = Média dos Preços dos Licitantes

P² = Preço Proposto

A Nota de Preços é limitada a 100 pontos.

Serão automaticamente desclassificadas as Propostas de preços apresentadas fora das condições e especificações.

Na análise da Proposta de Preços:

Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso;
Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário.

Para o cálculo da avaliação final de cada proposta será utilizada a seguinte fórmula:

NF = (0,60) x NT + (0,40) x NP

Onde:

NF = Nota Final
NT = Nota da Proposta Técnica
NP = Nota da Proposta de Preços

A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, considerando-se os critérios estabelecidos no
Edital.

Será considerada vencedora da presente licitação a licitante que obtiver a maior nota final (NF).

Em todos os cálculos efetuados, inclusive naqueles intermediários visando à apuração das notas parciais e finais de cada item, os
resultados devem ser indicados utilizando-se apenas duas casas decimais.

Em caso de empate, será considerada vencedora aquela licitante que tiver obtido a maior Nota Técnica (NT).

Persistindo o empate, proceder-se-á, de imediato a sorteio na forma do art. 45 § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As medições serão realizadas mensalmente, com a apresentação e aprovação do relatório mensal de controle e acompanhamento
das atividades, e devem ser acompanhadas do cronograma de alocação de mão de obra, aprovado previamente pela fiscalização
da CONTRATANTE, devendo ser incluídos todos os itens previstos em planilha contratual. O cronograma deverá estar em
consonância com o cronograma da obra e do programa social.

A medição será feita por item previsto na planilha orçamentária do gerenciamento, contudo o valor para pagamento estará
limitado a um percentual do contrato, conforme a metodologia descrita abaixo.

Os pagamentos à empresa serão feitos através de Boletins de Medição mensais. Os valores mensais dos Boletins de Medição
serão pagos proporcionalmente à execução financeira das obras. Exemplo, deve ser somado no mês os valores executados nas
obras dos rios (Etapa 1 e 3) e do esgotamento do Parque Verde e dividir pela soma do total dos contratos.

% passível de pagamento no mês = (TEOR1 + TEOR3 + TEOS) / (VTOR1 + VTOR3 + VTOS)

Sendo:

TEOR1 = Total executado no mês das obras dos rios Etapa 1 (R$)
TEOR3 = Total executado no mês das obras dos rios Etapa 3 (R$)
TEOS = Total executado no mês das obras SES do Parque Verde (R$)
VTOR1 = Valor total previsto no contrato das obras dos rios Etapa 1 (R$)
VTOR3 = Valor total previsto no contrato das obras dos rios Etapa 3 (R$)
VTOS = Valor total previsto no contrato das obras do SES do Parque Verde (R$)



Caso tenha sido dado início a construção de alguma das etapas, antes da emissão da ordem de serviço do gerenciamento, o valor
total previsto no contrato, para efeito de cálculo do “% passível de pagamento no mês”, será aquele referente ao saldo contratual
da obra.

Nota-se que, o percentual passível de pagamento no mês constitui-se em um teto para pagamento. O valor efetivo será em
função das medições efetuadas pela fiscalização.

Independente do percentual financeiro executado das obras, será retido um percentual de 10% (dez por cento), que visa garantir
a finalização da execução das obras, bem como do gerenciamento das atividades do Projeto Técnico Social previsto para o
período pós obra. Somente após a conclusão total das obras e do Projeto Técnico Social, será liberada a parcela retida.

9. PRAZO INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Início: Até o 7º dia após a entrega da ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Camaçari à licitante vencedora.

O prazo de vigência deste contrato estará relacionado ao cronograma físico financeiro das obras e do Projeto Técnico Social –
PTS (30 meses), de tal modo que se garanta a execução completa das obras e atividades objetos do gerenciamento deste termo
de referência.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem-se em obrigações da CONTRATADA:

O cumprimento de todas as disposições integrantes deste Termo de Referência, bem como o atendimento às legislações
aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa-fé e tecnicidade requeridos pelo objeto contratado.
Cumprir  e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus
empregados a trabalhar com equipamentos de proteção individuais.
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Apresentar  durante  a  execução  do  contrato,  quando  solicitado,  documentos  que  comprovem estarem cumprindo  a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa observância aos projetos
e especificações fornecidas.
Responsabilizar-se  por  toda  mão-de-obra  necessária  à  realização  do  objeto  contratado,  bem  como  alimentação  e
transporte dos mesmos.
Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa,  o pagamento de todos os impostos, taxas e
quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento,
sob a realização dos serviços ora contratados,  ou gerados por fatos ligados à execução do contrato,  como também,
manter-se inteiramente quite com os órgãos públicos.
A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto à Secretaria
de  Infraestrutura,  durante  o  período  de  execução  dos  serviços,  para  exercer  a  supervisão  e  controle  quanto  ao
cumprimento dos mesmos.
A contratada deverá responder por todo ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
fiscal,  securitária,  comercial,  civil  e  criminal,  que  se  relacionem direta ou indiretamente com o serviço  contratado,
inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem-se em obrigações da CONTRATANTE:

O cumprimento de todas as disposições integrantes deste Termo de Referência, bem como o atendimento às legislações
aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa-fé e tecnicidade requeridos pelo objeto contratado.
Emissão, pelo(a)  Secretário(a) de Infraestrutura,  da Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a  relação de
serviços autorizados e prazos para execução;
Emissão,  pelo  coordenador  do  Contrato,  designado pelo(a)  Secretário(a)  de  Infraestrutura,  das  Ordens  de  Serviços
Parciais, instruindo a execução progressiva dos trabalhos, sendo estas ordens apensadas ao processo juntamente com o
Boletim de Medição, a Memória de Cálculo dos quantitativos e o Relatório Fotográfico do estado do local antes e depois
da realização dos serviços;
Indicação de representante da Administração para acompanhar  e fiscalizar  a execução do contrato,  bem como para
atestar o recebimento dos serviços;
Rejeitar,  em  todo  ou  em  parte,  os  serviços  executados  em  desacordo  com  as  obrigações  assumidas  pela
CONTRATADA; e
Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir  as devidas providências a
CONTRATADA.

12. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Será responsabilidade da CONTRATADA a ser desenvolvida no âmbito do Gerenciamento:

Gerenciamento do Programa em apoio à Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Secretaria de Infraestrutura,
realizando o acompanhamento e Gerenciamento dos contratos e serviços que compõe este Programa;



Fiscalização das Obras contempladas no programa; e
Gestão  do  Programa  Social  –  PTS,  associado  a  estas  obras,  a  ser  desenvolvido  por  empresa  especializada
CONTRATADA pela Prefeitura Municipal.

Os trabalhos de Gerenciamento serão desenvolvidos com vistas a possibilitar o estabelecimento de critérios, normas, condições
contratuais  principais  e  informações  diversas  para  realização  do  programa de  modo  a  atender  aos  objetivos  da  Prefeitura
Municipal, nas etapas distintas, a saber:  

Planejamento
Controle e Fiscalização
Documentação da Obra

12.1 PLANEJAMENTO

Entende-se por Planejamento as ações da etapa inicial dos serviços que visa a coleta, consistência, processamento, análise e
interpretação  dos  elementos  do  programa  fornecidos  e  a  serem  elaborados,  além  de  planejamento  alternativo  para  o
acompanhamento e Gerenciamento das obras. Esta etapa deve preceder o início das obras.

A CONTRATADA para Gerenciamento deverá ter domínio de toda a documentação relacionada ao Programa, ou seja:

Plano de desocupação, indenização e reassentamento das áreas;
Contrato de Construção das Obras;
Contrato da Gestão Social – PTS das obras;
Referências Topográficas;
Projetos do Empreendimento;
Situação Fundiária Relacionada;
Licenciamento Ambiental;
Normas Técnicas Relacionadas;
Métodos de Ensaios Relacionados; e
Plano de Construção do Empreendimento.

12.1.1 ESCOPO DO PROGRAMA

O Projeto de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari – Fase 2, compreende a Fase 2 do Programa Municipal de
Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari com intervenções de saneamento básico, drenagem e urbanização das áreas
marginais de APP de dez rios da bacia hidrográfica da sede do município.

12.1.1.1 INDENIZAÇÕES

Estas atividades de desapropriação dos ocupantes atuais das áreas de intervenção das obras, serão acompanhadas por um Projeto
Técnico Social – PTS, desde o início das atividades de engenharia e posteriormente a conclusão das mesmas, por equipe de
empresa especializada, contratado pela Prefeitura Municipal.

Estas ações serão desenvolvidas ao longo de 30 (trinta) meses, abrangendo as etapas de Obras, Avaliação de Resultados e de
Avaliação do Pós Ocupação.

12.1.1.2 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

O escopo de obras e serviços desta Fase 2, Etapa 1 irá contemplar intervenções nos seguintes trechos:

Trecho 19: Riacho da Rodoviária – Obras de Urbanização, paisagismo, infraestrutura urbana e equipamentos urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ) e meio-fio em concreto no
padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em intertravado/ concreto moldado in loco;
Macro drenagem com muro de arrimo em concreto ciclópico e trechos em galeria de concreto armado;
Micro drenagem urbana das vias com tubos de concreto de diversos diâmetros;

Trecho 20: Riacho da Lama Preta - Obras de Urbanização, paisagismo, infraestrutura urbana e equipamentos urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ) e meio-fio em concreto no
padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em intertravado/ concreto moldado in loco;
Macro drenagem com muro de arrimo em concreto ciclópico e trechos em galeria de concreto armado;
Micro drenagem urbana das vias com tubos de concreto de diversos diâmetros;

O escopo de obras e serviços desta Fase 2, Etapa 3 irá contemplar intervenções nos seguintes trechos:



Trecho  14:  Canal  Acajutiba  -  Obras  de  Urbanização,  Arquitetura,  Macro  e  Micro  Drenagem,  Geometria/terraplenagem,
Esgotamento Sanitário e Implantação de Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ) e meio-fio em concreto no
padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;
Macro drenagem com canal revestido em gabião tipo manta e trechos em galeria fechada em concreto armado, além de
cortes para conformação de trechos em calha natural;
Também serão implantadas alvenarias de pedra como contenção;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.

Trecho 15: Rio Mandu - Obras de Urbanização, Macro e Micro Drenagem, Geometria/terraplenagem, Esgotamento Sanitário e
Implantação de Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ) e meio-fio em concreto no
padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;
Macro drenagem em cortes para conformação de trechos em calha natural;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.

Trecho  16:  Rio  da  Prata  -  Obras  de  Urbanização,  Arquitetura,  Macro  e  Micro  Drenagem,  Geometria/terraplenagem,
Esgotamento Sanitário e Implantação de Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ)/intertravado e meio-fio em
concreto no padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;
Macro drenagem em cortes para conformação de trechos em calha natural;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.

Trecho  17:  Rio  Piaçaveiras  -  Obras  de  Urbanização,  Arquitetura,  Macro  e  Micro  Drenagem,  Geometria/terraplenagem,
Esgotamento Sanitário e Implantação de Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ)/intertravado e meio-fio em
concreto no padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;
Macro drenagem com canal revestido em gabião tipo manta, além de cortes para conformação de trechos em calha
natural;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.

Trecho  18:  Rio  Eiu  Branco  -  Obras  de  Urbanização,  Arquitetura,  Macro  e  Micro  Drenagem,  Geometria/terraplenagem,
Esgotamento Sanitário e Implantação de Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ)/intertravado e meio-fio em
concreto no padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;
Macro drenagem com canal revestido em gabião tipo manta e trechos em galeria fechada em concreto armado, além de
cortes para conformação de trechos em calha natural;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.

Trecho 23: Riacho do PHOC III - Obras de Urbanização, Arquitetura, Macro e Micro Drenagem, Geometria/terraplenagem,
Esgotamento Sanitário e Implantação de Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ)/intertravado e meio-fio em
concreto no padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;



Macro drenagem com canal revestido em gabião tipo manta e trechos em galeria fechada em concreto armado;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.

Trecho 24: Riacho da Gleba E -  Obras de Urbanização, Arquitetura,  Macro e  Micro Drenagem, Geometria/terraplenagem,
Esgotamento Sanitário e Implantação de Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Implantação de quiosques de convivência/comerciais em estrutura de madeira (eucalipto);
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em concreto asfáltico (CBUQ)/intertravado e meio-fio em
concreto no padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;
Macro drenagem com canal revestido em gabião tipo manta e trechos em PEAD, além de cortes para conformação de
trechos em calha natural;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.

Trecho 26: Riacho do Morro da Manteiga - Obras de Urbanização, Geometria/terraplenagem, micro drenagem e Implantação de
Equipamentos Urbanos:

Implantação  e/ou  reformas  de  praças/largos  com piso  de  blocos  de  concreto  intertravado  e  equipamentos  urbanos
diversos. Haverá plantio de árvores e implantação de áreas gramadas;
Revitalização e/ou implantação de vias com pavimentação em paralelo e/ou intertravado de concreto e meio-fio em
concreto no padrão DNIT. Os passeios e ciclovias terão piso em concreto moldado in loco;
Micro drenagem urbana das vias com tubos PEAD de diversos diâmetros;

Esgotamento Sanitário nos bairros Parque Verde I, II e III – Execução de sistema de esgotamento sanitário com as seguintes
características:

Rebaixamento de lençol freático com sistema de ponteiros;
Redes coletoras/auxiliares de esgoto, além de ligações intradomiciliares.
Elevatória  em estrutura de concreto armado.

12.1.2 AVALIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO

O primeiro passo a ser dado para Gerenciamento de obras é a análise detalhada do projeto, consolidada com inspeções. Esta
análise deverá permitir  a  CONTRATADA  para  Gerenciamento identificar  as  falhas  e/ou omissões  de  projeto,  de forma a
assegurar que algumas modificações e/ou complementações necessárias sejam sugeridas e/ou providenciadas com o máximo de
antecedência, de modo a não trazer prejuízos ao andamento das obras. Pretende-se que grande parte das pendências possa ser
identificada nestas gestões iniciais. Algumas pendências, devido à sua natureza, só podem ficar suficientemente evidenciadas
quando do início efetivo das obras.

Identificadas  as  deficiências  e/ou  omissões  de  projeto,  cabe  à  CONTRATADA  para  Gerenciamento,  providenciar  essas
correções e/ou detalhamentos, analisando suas implicações em termos de custos e prazos de execução das obras. No caso de
serem necessários itens de serviços não previstos, deverá ser solicitado da CONTRATADA as composições de preços unitários
para esses serviços cabendo à CONTRATADA para Gerenciamento analisar e submeter a CONTRATANTE para aprovação
desses preços,  objetivando dispor de um orçamento atualizado das obras a executar. Sequencialmente, todo o material será
submetido  à  Assessoria  Jurídica da  CONTRATANTE  para  a  competente  alteração de  contrato,  só  podendo,  portanto,  ser
operacionalizado após a conclusão deste procedimento.

O segundo passo seria a identificação das interferências das redes de serviço público com as obras a serem realizadas.

Constatada interferência de qualquer natureza, deverá a CONTRATADA para Gerenciamento providenciar, articulação com os
órgãos  responsáveis,  através  correspondências,  expedidas  pela  CONTRATANTE,  dando  notícias  dos  serviços  que  serão
realizados (objetivo, prazo, firma executante, etc.) bem como a natureza da interferência. Indispensável se torna a anexação de
plantas ou croquis elucidativos do local focalizado.

Procedimento semelhante deverá ser destinado a respeito da situação fundiária dos trechos afetados pela construção, de modo
que se verifique, junto à CONTRATANTE,  o andamento do processo de desapropriação, de modo a evitar interrupções e
descontinuidade no andamento sequencial das obras.

Devem ser considerados dois tipos de análise: a preliminar, que objetiva uma tomada de contato e/ou atualização de todos os
pontos importantes, observando sua compatibilização com as condições da obra; a segunda é a análise decorrente do próprio
desenvolvimento da obra, onde novas soluções devem ser encontradas como consequência de um melhor conhecimento do
serviço em relação à sua aplicação local.

A análise preliminar deverá ser bastante abrangente e cuidadosa de preferência realizada por uma equipe com especialistas em
diferentes áreas. Torna-se ainda mais importante, quando os encarregados da Gerenciamento não foram autores do projeto, ou
ainda, quando se constata um lapso de tempo razoável entre a elaboração do projeto e o início das obras.

A análise deverá abordar, no mínimo, nos seguintes grupos:



Concepção do Empreendimento;
Topografia, geometria e desapropriação;
Fundações e terraplenagem;
Obras de concreto;
Edificações;
Macrodrenagem;
Microdrenagem;
Pavimentação;
Esgotamento Sanitário;
Obras complementares; e
Quantificação, custos e especificações.

A parte relativa a topografia, geometria e desapropriação deverá ser submetida a revisão quanto ao sistema georreferenciado de
coordenadas,  compatibilização  de  referências  de  nível,  confirmação  ou  não  da  existência  de  implantação  física  do
estaqueamento no campo, preparação de folhas reduzidas (se não houver) englobando o projeto através de mapas chaves, revisão
dos principais elementos geométricos.

No que respeita, especificamente, a situação fundiária, será necessária a verificação do atual curso da desapropriação, isto é, se
os processos estão em andamento ou não, quais as providências mais significativas e sua influência no andamento geral das
obras.

No caso da existência de unidades não identificadas pelo projeto, é indispensável uma revisão (atualização) quanto aos bens a
desapropriar, isto é, se houver acréscimo ou reduções nesses bens, além de uma atualização quando à estimativa do valor da
desapropriação.

Por extensão, deve caber, ainda a esse grupo de análise a responsabilidade sobre a verificação das interferências que a obra teria
sobre outros serviços, tais como, rodovias, ferrovias, dutos de água, telefone, eletricidade, além de postes, torres, etc.

A  partir  da  identificação  dessas  interferências,  deverá  a  CONTRATADA  para  Gerenciamento,  manter  os  entendimentos
necessários com os órgãos encarregados, visando a viabilizar a solução das mesmas.

Observando-se inviabilidade na utilização de alguma (ou algumas) das jazidas indicadas no projeto, devem ser identificadas
soluções alternativas, com o máximo de brevidade, atentando-se para suas implicações em prazos e custos. Devem ainda, ser
considerados os aspectos relativos a interferência com vias públicas, no que diz respeito aos deslocamentos dos materiais dos
seus pontos de origem e/ou destino aos locais de sua aplicação nas obras, com seus reflexos em desvios de tráfego, etc.

A parte relativa a edificações, será analisada detalhadamente, procurando-se identificar aspectos relevantes, por acaso omitidos
ou em desacordo com a finalidade do projeto.

Deverá  ser  feita  a  verificação  da  compatibilidade  entre  os  projetos  de  macrodrenagem,  microdrenagem,  pavimentação,
urbanização,  iluminação  pública,  esgotamento  sanitário,  geotecnia,  geométrico/terraplanagem  e  projetos  complementares,
inclusive detalhamento executivo, visando assegurar que todas as interferências estão solucionadas e que a geometria da obra a
ser executada está perfeitamente definida e entendida pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA  para Construção. Em
paralelo deverá ser feita a verificação do atendimento das normas técnicas aplicáveis em todos os projetos.

Deverá  ser  avaliada objetivando revisão,  se  necessário,  também a  coerência  entre  planilhas  de  quantidades  e  preços  e  os
projetos,  dando  destaque  as  plantas  de  detalhes  construtivos,  observando-se  criteriosamente  a  compatibilização  entre  as
quantidades, especificações e custos propostos. Assim esta análise preliminar deve ser orientada para:

Verificação  entre  as  quantidades  estipuladas  em  projeto  e  as  realmente  necessárias  à  implementação  do
Empreendimento;
Verificação da compatibilização entre atividades e materiais incluídos nas especificações para cada serviço e os preços
propostos, com base nas suas composições;
Verificação se os serviços constantes do projeto foram discriminados de acordo com as Especificações e se o quadro
resumo de quantitativos utilizado no contrato está coerente com o projeto; e
Verificação se existe composição de preços para todos os itens de serviço constantes do quadro resumo de quantitativo
utilizado no contrato.

Em caso de se detectar qualquer omissão nesse sentido, devem ser tomadas todas as medidas necessárias para que a proposta da
firma  CONTRATADA  para  Construção  venha  a  ser  alterada,  passando  os  novos  preços,  se  julgados  apropriados  pela
CONTRATANTE, aprovados e regularizados pela Assessoria Jurídica das partes, de modo atualizar o contrato original.

Durante a execução da obra, deverá a CONTRATADA para Gerenciamento manter um registro de elementos descritivos ou
gráficos (inclusive memórias) de todas as modificações necessárias à sua realização, com justificativas técnicas e econômicas, a
fim de que, ao seu final, se possa obter todo o histórico de como a mesma foi realizada.

Deverá ser avaliado o material integrante do projeto, além da documentação relacionada com a obra.

O resultado desta avaliação deverá ser interpretado, de modo a formar conhecimento prévio sobre os estudos, projetos, ideias e
legislação pertinente, existentes, veiculados e publicados sobre o assunto em enfoque.

O resultado deste item deverá ser explicitado sequencialmente nos relatórios de Gerenciamento, da seguinte maneira:



Listagem  classificada  do  material  avaliado  que  de  alguma  maneira  requeiram  modificação  ou  alteração,  para
implementação do projeto;
Sumário conclusivo da análise e interpretação do material avaliado;
Confronto do material sob avaliação com as condições físicas do local das obras;
Conceituação sumária das propostas de modificações pretendidas a partir da interpretação realizada; e
Apresentação formal dos componentes que julgue necessário alterar ou modificar, para melhorar.

Com pleno conhecimento do projeto e dos elementos levantados para as propostas de alteração ou modificação, por ventura
existentes,  a  CONTRATADA  para Gerenciamento deverá solicitar  à  CONTRATANTE  que promova reunião  formal  para
avaliação do projeto e para possibilitar o início efetivo das obras.

Nesta reunião deverão estar presentes:

CONTRATANTE;
Projetista;
CONTRATADA para Gerenciamento; e
CONTRATADA para Construção.

Durante a execução da obra, caso haja a necessidade de adequação do projeto em relação às condições locais de implantação das
estruturas, com o surgimento de fatos e condições não previstas na época da execução do projeto, seja por falta de informações e
dados,  seja  por  uma  necessidade  de  melhor  otimização  das  novas  condições  existentes,  deverá  a  CONTRATADA  para
Gerenciamento e a CONTRATANTE estabelecer meios de processar as modificações necessárias , com as devidas justificativas
técnicas e econômicas, com anuência do projetista e, se possível, com a participação do mesmo, a fim de que, ao seu final, se
possa obter um produto mais adequado e otimizado.

A CONTRATADA para Gerenciamento deverá manter um registro de elementos descritivos ou gráficos (inclusive memórias)
de todas as modificações realizadas, com justificativas técnicas e econômicas, a fim de que, ao seu final, se possa obter todo o
histórico de como a mesma foi realizada.

12.1.3 PLANO ESTRATÉGICO

Deverá ser  apresentado fluxograma para o período de execução dos serviços,  indicando claramente todas as precedências,
interdependências e inter-relações das atividades, possibilitando assim, a análise do fluxo contínuo das ações.

Os cronogramas e fluxogramas deverão ser atualizados mensalmente, ou quando se fizer necessário, durante a execução dos
trabalhos. Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma fácil atualização do planejamento.

No  início  das  obras  a  CONTRATADA  para  Gerenciamento  deverá  apresentar  relatório  contendo  novos  cronogramas
atualizados e assim sucessivamente nos demais relatórios.

O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas
e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas Financeiros). Deverá mostrar também a participação dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante  as etapas do Projeto, bem como as datas previstas para as reuniões a  serem realizadas com a
CONTRATANTE.

Deverá ser elaborado um Plano Estratégico como melhor meio para definir as inter-relações das tarefas delegadas à construção
de obras, contemplando os principais itens envolvidos neste tipo de atividade. Este plano deverá aglutinar as pequenas tarefas
análogas, em outras mais amplas, a fim de torná-los mais simples e mais compreensível.

O Plano deverá contemplar para cada etapa, uma programação geral de construção onde deverão ser evidenciados os principais
eventos, tarefas e atividades, além da caracterização sumária do produto final acabado.

Esta programação, embora resumida, tem por final finalidade, a orientação básica do andamento das várias etapas construtivas,
pela equipe de construção. Os problemas mais complexos,  que não poderão ser programados antecipadamente, deverão ser
analisados, na época de construção e receber tratamento específico por parte da CONTRATADA para Gerenciamento.

Subsidiado pelas conclusões resultantes da Reunião de Avaliação do Projeto, a CONTRATADA para Gerenciamento deverá
estar  preparada  para  definir  a  estratégia  que  pretende  utilizar  na  Gerenciamento  da  obra,  caracterizando  a  sequência  e
interdependência das diversas atividades envolvidas, bem como procedimentos ordinários e especiais, que se pretende aplicar na
situação em questão.

Este plano deverá enfocar sequencialmente, entre outros, os seguintes aspectos:

Programação estratégica, para a abordagem dos diversos itens envolvidos;
Identificação de atividade (s) que possam em determinado momento, tornar (em) -se crítica (s) ou dependente (s) de
decisões da CONTRATANTE, objetivando o cumprimento das metas e prazos propostos;
Fixação de metodologias, critérios, parâmetros e coeficientes de segurança a serem utilizados para Gerenciamento; e
Identificação da documentação de Gerenciamento que necessite de apresentação prévia, para aprovação e/ou definição
de continuidade.



Para a realização do plano estratégico torna-se necessário caracterizar para cada função da equipe envolvida na Gerenciamento,
atribuições que possibilitem a cobertura completa das atividades de controle e acompanhamento.

Coordenador – Engenheiro ou Arquiteto

A função do Coordenador será de estabelecer contatos com a Empresa CONTRATADA  para Construção, transmitindo aos
demais componentes da equipe, após discussão com o mesmo, as orientações para o controle e acompanhamento das obras.

O Coordenador acumulará as funções administrativas da equipe, com a orientação direta ao (s) técnico (s) de sua equipe. Será
ele o responsável pelo Gerenciamento dos trabalhos da CONTRATADA para Construção, no que tange o seu caráter técnico, a
fim  de  que  sejam  cumpridos  todos  os  detalhes  construtivos  especificados  em  projeto  dentro  dos  prazos  previamente
estabelecidos.

Ao Coordenador caberá a obrigação de comunicar, imediatamente, quaisquer irregularidades que vier a constatar na execução
nos  serviços  da  CONTRATADA  para  Construção.  Será  da  sua  alçada  a  confecção  dos  relatórios,  informando  sobre  o
andamento dos  serviços,  bem como elaborar informes técnicos específicos,  capazes de fornecer  subsídios  utilizáveis  numa
melhoria de atuação da CONTRATADA para Construção.

Terá ainda as seguintes funções:

Acompanhar e verificar medições dos serviços executados pela CONTRATADA para Construção, para aprovação, com
finalidade de faturamento e pagamento;
Informar, juntamente com o respectivo parecer, os pedidos dos Construtores sobre prorrogações de prazos para execução
das obras;
Sugerir a paralisação dos serviços quando ocorrer algum fato que venha prejudicar a qualidade dos mesmos.

Técnico (s) de Nível Superior – Engenheiro ou Arquiteto

Será função dos técnicos de Nível Superior, através de contato com seus inspetores, ou por inspeção direta, zelar pelo padrão de
qualidade dos serviços executados, cabendo ao (s) mesmo (s) as atribuições inerentes a especificidade técnica, principalmente as
relacionadas ao controle tecnológico ou verificações de conformidades relacionadas ao projeto.

Além destas listam-se sem a pretensão de esgotá-las, as que se seguem:

Inspeção dos materiais recebidos, exigindo que os mesmos satisfaçam os requisitos estabelecidos em projeto;
Comunicação ao Engenheiro Residente alguma falha por ventura existente nos métodos de controle;
Solicitação para que seja cumprida a sequência cronológica de execução dos serviços;
Verificação da conformação geométrica das obras, assegurando-se de que as medidas obtidas se encontrem dentro das
faixas de tolerância estabelecidas;
Avaliação da adequabilidade os equipamentos utilizados nas diversas fases construtivas, comunicando à Gerenciadora
qualquer incompatibilidade com o progresso pretendido para as obras;
Inspeção da vigência na documentação de aferição de toda aparelhagem;
Inspeção dos ensaios de laboratórios executados pela CONTRATADA para Construção, através de repetições aleatórias
(*) e periódicas de alguns deles ou sempre que surgirem resultados anômalos;
Complementação de desenhos de detalhes construtivos que se apresentem pouco claro ou omissos;
Verificação da locação das obras componentes do empreendimento;
Promoção de  meios  para  que a  CONTRATADA  para  Construção  cumpra  todas  as  normas  referentes  a  higiene  e
segurança do trabalho;
Inspeção da geometria e condições dos terrenos destinados a fundações de componentes estruturais;
Aceitação ou rejeição dos serviços executados;
Edição das notas de serviços que serão encaminhadas para aprovação e emissão pelo Supervisor;
Elaboração de informes resultantes do tratamento das informações destinadas aos relatórios;
Atualização do cadastro de andamento de várias fases da obra para elaboração das medições;
Inspeção da qualidade dos materiais utilizados nas várias partes da obra;
Elaboração do controle estatístico de qualidade da obra;
Sugestão ao supervisor da necessidade de mudança no método de controle até então adotado;
Inspecionar a geometria das peças de concreto;

Técnicos de campo

São os elementos de acompanhamento ordinário dos serviços executados pela CONTRATADA para Construção. As principais
funções a serem desempenhada pelos Inspetores serão as seguintes:

Inspeção quando da coleta de material para ensaios;
Inspeção dos materiais aplicados a partir do resultado dos ensaios efetuados pelo laboratorista no controle tecnológico;
Inspeção das fases construtivas para que se cumpram as determinações da Gerenciamento;

Laboratorista

É o elemento que executará os ensaios aleatórios de sua parte mais sofisticada, relativas aos ensaios feitos no laboratório central
e  coordenará  os  trabalhos  executados  pelo  Laboratorista  Auxiliar  e  operários.  É  encarregado  de  zelar  pela  manutenção e
verificação periódica dos equipamentos. O laboratorista será o responsável direto pela fidelidade dos resultados dos ensaios



fornecidos.

Terá a seu encargo as tarefas a seguir enumeradas:

Execução de ensaios de laboratórios indicados pela Gerenciamento, em locais onde surgirem resultados anômalos.
Execução dos ensaios com periodicidade aleatória para o controle tecnológico das obras;
Execução dos ensaios para aprovação dos traços propostos pela CONTRATADA para Construção;
Informação aos Técnicos NU sobre quaisquer anomalias verificadas no resultado comparativo dos ensaios;
Manutenção de arquivos dos resultados dos ensaios realizados;
Expedição mensal à Gerenciamento do resumo dos ensaios.

Topógrafo

Será o elemento responsável pela realização dos serviços a seguir relacionados:

Relocação dos eixos das obras, para entregar os mesmos à CONTRATADA para Construção;
Execução das amarrações topográficas dos pontos notáveis dos eixos;
Nivelamento geométrico do terreno natural da área de implantação dos serviços com vistas à sua mensuração;
Estabelecimento de uma rede de referências de nível através marcos estáveis de concreto que permitam visadas diretas
em quaisquer pontos das obras;
Verificação dos alinhamentos e cotas das obras em execução;
Conferência das marcações dos serviços a se iniciarem;
Verificações periódicas nos instrumentos topográficos no que diz respeito a precisão dos mesmos.

Auxiliar de Topografia

Auxiliar  de  topógrafo nas  suas tarefas sendo encarregado nas medições diretas  e  posicionamento  das  miras  e  balizas,  nas
locações e nos nivelamentos geométricos.

Desenhista Projetista

Encarregado de desenhar em meio magnético e papel vegetal os diversos elementos fornecidos pela topografia, além das tarefas
abaixo discriminadas:

Elaboração de desenhos de seções transversais do terreno natural em escala conveniente;
Aplicação das formas geométricas das seções de escavação ou de aterros nos desenhos das seções transversais com
vistas a mensuração dos serviços;
Elaboração dos desenhos dos serviços topográficos;
Elaboração de as built; e
Elaboração do desenho de detalhes, seções, peça, etc.

As atividades correlacionadas com o Projeto Técnico Social – PTS, deverão contar com os seguintes profissionais:

Assistente Social

Encarregado da equipe social da Gerenciadora, devendo acompanhar e gerenciamento as ações da empresa de assistência social
CONTRATADA  para realização do Projeto Técnico Social  -  PTS, contribuindo com a elaboração do relatório mensal das
atividades.

Mobilizador Social

Com a função de atuar mais próximo do cidadão que será afetado pela realização das obras, tem a responsabilidade de mediar e
articular de forma eficiente  as  relocações.  Atua principalmente no contato direto entre os interessados e a coordenação da
Gerenciadora.

Auxiliar de campo

Apoia as ações do Mobilizador e do Assistente social, na obtenção dos dados necessários para os trabalhos sociais e a realização
das relocações. É responsável pelo elo de ligação entre o social e o técnico nas frentes de serviços.

Auxiliar de escritório

Apoia as ações da Gerenciadora no âmbito da gestão técnico-administrativa dos trabalhos.

Motorista

Responsável pela condução dos veículos de transporte no apoio das atividades sociais e técnicas.

12.1.4 AVALIAÇÃO DO PLANO

A CONTRATANTE disporá do prazo de 15 (quinze) dias, para análise, avaliação e posicionamento definitivo do conteúdo do
Plano Estratégico. Nesta avaliação será observada a ordenação sequencial imposta para a Gerenciamento das obras.



12.2 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Esta etapa consistirá no acompanhamento e controle de todo o desenvolvimento das obras e demais atividades associadas ao
Programa. Nesta fase os serviços desenvolvidos obedecerão a seguinte ordenação:

Controle e Acompanhamento dos Processos Construtivos;
Controle e Acompanhamento dos Processos Administrativos;
Controle e Acompanhamento da Garantia Ambiental;
Controle e Acompanhamento dos Processos de Mensuração;
Relatórios;
Avaliação dos Relatórios;
Acompanhamento; e
Atestados Técnicos.

12.2.1 PROCESSOS CONSTRUTIVOS

O  controle  e  acompanhamento  dos  processos  construtivos  se  fará  a  partir  do  Plano  Estratégico  emitido  pela  empresa
CONTRATADA para a realização das obras, que deverá ser aprovado pela CONTRATANTE, e compreende as tarefas a serem
executadas pela equipe.

A equipe destinada às obras terá a seu encargo o controle de construção, englobando, de maneira direta ou indireta, todos os
aspectos construtivos, procurando fazer cumprir os requisitos do projeto, dentro dos prazos fixados e pelos preços contratados.

O Planejamento das obras deverá ser feito antes do início das atividades para cada item de intervenção, devendo ser definidos
itens como:

Local de implantação de barracões de obra;
Sentido da intervenção, por trecho, com definição do local de início e término;
Datas de início e término de cada trecho;
Locais de bota-fora com definição dos DMT´s – Distâncias Médias de Transporte;
Locais de Jazidas, com definição dos DMT´s – Distâncias Médias de Transporte;
Definição,  em conjunto  com a  consultoria  geotécnica,  em função  das  características  geológicas  dos  solos  a  serem
escavados, obtidas pelas sondagens, de volumes de escavação a serem reaproveitados e volumes de escavação a serem
descartados para bota-fora;
Definição, em conjunto com a consultoria geotécnica, de áreas de estoque de materiais escavados a serem reaproveitados
nos reaterros de valas;
Definição,  em  conjunto  com a  consultoria  geotécnica,  dos  volumes  de  aterros  com  materiais  de  jazidas  a  serem
utilizados nos diversos serviços de reaterro de valas e aterros;
Estudo, em conjunto com a consultoria geotécnica, das características do sub-solo para definição dos parâmetros de
escavação de valas e formação de taludes, como inclinação, ângulo do talude de corte, largura, profundidade, marcação
topográfica de cortes, distancia horizontal do off set esquerdo e direito;
Estudo de implantação de caminhos de serviço para a execução das obras de macrodrenagem, drenagem e urbanização;
Definição de EPI´s a serem utilizados na execução dos serviços;
Critérios de Medição;
Elaboração de cronogramas físicos;
Atendimento aos condicionantes da Licença Ambiental.

O Planejamento das obras deverá ser feito de acordo com o Cronograma Físico Financeiro aprovado pela Caixa Econômica
Federal, acordo com os projetos, desenhos e especificações técnicas.

12.2.2 FUNÇÕES TÉCNICAS

Basicamente as funções técnicas desempenhadas pela equipe de Gerenciamento são as seguintes:

Análise  detalhada  dos  serviços  de  maneira  a  possibilitar  um  desenrolar  continuo  das  etapas,  sem  interrupções
desnecessárias;
Acompanhamento  da  execução  das  obras,  atividade por  atividade,  etapa por  etapa,  de  maneira  a  fazer  cumprir  os
Procedimentos Construtivos e Especificações;
Análise das propostas de execução da CONTRATADA para construção das obras, aprovando, rejeitando-as ou ainda
sugerindo modificações para que a obra seja concluída, com a qualidade desejada, nos prazos contratuais e com os
preços previstos;
Providências no sentido de preparar, em tempo hábil, desenhos, plantas, detalhes e justificativas técnicas, necessários à
emissão das Notas de Serviço ou as complementações.
Atualização do projeto durante a execução da obra de maneira que, ao final da mesma venha refletir o que foi realmente
executado; (As Built)
Comunicação à CONTRATANTE e à CONTRATADA para construção a respeito de obras executadas em desacordo
com as Notas de Serviço, Procedimentos Construtivos ou com as Especificações e que não tenham sido formalmente
aprovadas, pela CONTRATADA para Gerenciamento. Nestas circunstâncias deverão ser interrompidas todas as fases
construtivas  delas  dependentes  até  que  se  promova  sua  remoção  ou  a  devida  adequação  aos  procedimentos,
especificações e ao projeto;
Inspeção na frequência adequada a realização dos ensaios que se fizerem necessários durante a execução das obras;



Inspeção dos serviços de construções e instalações de equipamentos necessários ao bom andamento das obras;
Edições periódicas de relatórios técnico-financeiros, informando o acompanhamento geral das obras, a qualidade dos
materiais aplicados e o comportamento do produto acabado;
Promoção de reuniões periódicas com a presença da CONTRATADA para construção das obras, onde serão tratadas e
discutidas as propostas, reivindicações e planos de trabalho da mesma;
Submissão  a  Assessoria  Jurídica  da  CONTRATANTE,  de  alterações  contratuais  autorizadas  formalmente  pela
CONTRATANTE, decorrentes de modificações de projeto que resultem em aditivos de preço ou prazo. Para tal deverá
ser encaminhada toda a documentação de autorização.

12.2.3 FUNÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

As atividades  de  programação para  as  diversas  etapas  de  construção  serão  também atribuições  da  CONTRATADA  para
Gerenciamento, observando principalmente as tarefas a seguir:

Submeter  a  aprovação  da  CONTRATANTE  a  distribuição  de  funcionamento  das  equipes  de  Gerenciamento  à
disposição dos serviços;
Acompanhamento do cronograma de construção;
Definição de prioridades para execução dos serviços de maneira a coordenar as interdependências para que atendam aos
interesses da CONTRATANTE. Sua implementação se fará quando da emissão das Notas de Serviços;
Promoção  de  alterações  de  programações  dos  Construtores,  adequando-as  aos  prazos  estabelecidos  e  solicitando
acréscimos de pessoal e equipamento, se necessário;
Informação sobre a adequabilidade dos equipamentos e da mão de obra utilizados na construção, quanto à produtividade
e os prazos contratados; e
Edição de relatório final contendo dados técnico-financeiros e memória descritiva para cada atividade desenvolvida em
desacordo com o projeto mesmo as autorizadas.

O planejamento das ações do Projeto Técnico Social – PTS, deverá ser acompanhado pela equipe social da Gerenciadora.

No Planejamento Social deverão ser definidos itens como:

Locais de reuniões com a comunidade;
Cronograma de reuniões; e
Elaboração  de  cronogramas  físicos  de  intervenções  dos  eixos  do  PTS  considerando  os  diversos  trechos  a  serem
atendidos.

12.2.4 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Como representante formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA para Gerenciamento deverá exercer algumas atividades
administrativas inerentes ao andamento ordinário das obras destacando-se entre elas as que se seguem:

Representação da CONTRATANTE como agente de controle e acompanhamento dos serviços contratados;
Emissão de Notas de Serviço complementando-as com referências ao projeto e as especificações;
Fazer cumprir junto aos Construtores os dispositivos do Contrato;
Promoção de meios para garantia da ordem e disciplina no canteiro de serviço;
Verificação do cumprimento das obrigações ambientais, trabalhistas e Leis Sociais, no canteiro de obra;
Anotação  no  livro  de  ocorrências  ou  diário  de  obras  de  fatos  considerados  como  relevantes,  informando  à
CONTRATANTE;
Elaboração de medições,  na periodicidade  requerida,  relativas  aos serviços executados,  respaldando cada item com
apresentação de memória descritiva;
Acompanhamento da evolução dos quantitativos durante a execução da obra, de modo a prever a necessidade de aditivos
de valores e prazos contratados;
Elaboração de termos aditivos quando o valor global do contrato for ultrapassado devido a incorporação e/ou alteração
de atividades formalmente autorizadas, informando à CONTRATANTE para a competente formalização legal;
Manutenção de relacionamento adequado com as equipes de construções e com a CONTRATANTE;
Inspeção da recepção e estocagem dos materiais a serem utilizados na construção das obras; e
Manutenção do arquivo de toda a documentação relacionada com as obras.

12.2.5 GARANTIA AMBIENTAL

Como representante formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA para Gerenciamento deverá exercer algumas atividades
voltadas  para  a  garantia  da  qualidade  ambiental  dos  locais  afetados  pela  construção  das  obras  e  circunvizinhanças  do
Empreendimento como um todo, destacando-se entre elas as que se seguem:

Verificação  da  aplicabilidade  ou  não  da  legislação  ambiental  aos  sítios  e  atividades  afetados  pela  construção  e
implementação do Empreendimento;
Comunicação à CONTRATANTE e à CONTRATADA para construção das obras sobre fatos ou atividades que possam
comprometer a manutenção da qualidade ambiental ou que possam ir de encontro a legislação pertinente;
Promoção  de  meios  para  garantir  a  atuação  da  Comissão  Técnica  de  Garantia  Ambiental  da  CONTRATANTE,
respaldada pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, elaborado previamente (antes do início das obras) para o
Empreendimento, orientações constantes dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental para a conservação ambiental e
medidas e procedimentos ambientais constantes no documento de especificações das obras de implantação;



Promoção  de  meios  para  garantir  a  recuperação  ambiental  de  espaços  ou  sítios  degradados  pela  ação  da
CONTRATADA para construção, não previstos no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; e
Verificação do cumprimento das medidas e procedimentos ambientais constantes no documento de especificações das
obras de implantação bem como dos requisitos e determinações estabelecidas no licenciamento ambiental e documentos
afins, de competência da CONTRATADA.

12.2.6 PROCESSOS DE MENSURAÇÃO

Como representante  formal da CONTRATANTE,  a CONTRATADA  para  Gerenciamento  deverá  exercer  as atividades de
fiscalização e mensuração dos serviços destacados no quadro de quantidades e de preços unitários constantes dos contratos de
construção e outras ações pertinentes ao Programa, e somente destes, com periodicidade e situação mensal e acumulada.

Como principais atividades deste segmento citam-se as que se seguem:

Elaboração mensal de medições resumo de todos os serviços executados no mês, aos quais serão aplicados aos preços
unitários constantes do Contrato, e somente estes, corrigidos posteriormente através as medições de reajustamento, se for
o caso, com aplicações dos índices mensais de correção para os tipos diversos de serviços;
Elaboração de memorial de medição contendo os dados específicos utilizados na avaliação dos quantitativos de cada
item;
Edição de memorial de medição, em padrão A-4 e encadernado em capas semelhantes às utilizadas para os relatórios de
andamento dos serviços a ser apresentado à CONTRATANTE, mensalmente, junto com a medição, a cada mês;
Submissão  a  Assessoria  Jurídica  da  CONTRATANTE,  de  alterações  contratuais  autorizadas  formalmente  pela
CONTRATANTE, decorrentes de modificações de projeto que resultem em novos itens de serviços sem os respectivos
valores contratuais. Para tal deverá ser encaminhada toda a documentação de autorização, além das composições de
preços elaboradas a partir dos valores dos insumos constantes do Contrato para cada atividade. Quando insumos não
constantes do Contrato se fizerem necessários para a composição dos preços, a CONTRATADA para Gerenciamento
deverá solicitar da CONTRATADA para construção a apresentação de cotação de valores para insumo (s) semelhantes
em qualidade,  especificações  e  características,  na  praça  mais  próxima ao serviço,  provenientes  de  pelo  menos  três
origens distintas, adotando evidentemente a de menor valor.

12.3 RELATÓRIOS

Os  relatórios  serão  executados  pela  equipe  da  Gerenciadora,  dentro  dos  Critérios,  Normas,  Instruções  e  Especificações
integrantes do projeto ou na ausência destas as em vigor na CONTRATANTE.

O Relatório do Plano Estratégico deverá conter todo o programa de trabalho e a distribuição das equipes, na realização dos
serviços  de  Gerenciamento,  apresentando  nominalmente  todos  os  técnicos  e  auxiliares  que  deverão  ser  alocados  à  obra,
discriminando suas funções específicas e caracterizando as responsabilidades individuais.

Deverá  ser  emitido  um Relatório  contendo  as  informações  e  decisões  obtidas  no  planejamento,  contendo,  dentre  outros,
relatórios  fotográficos,  descrições,  cronograma físico  financeiro,  tabelas  de  produtividade  diária  e  mensal,  lista  de  EPI´s,
recomendações de atendimento de condicionantes da Licença Ambiental.

Os produtos a serem entregues são:

a) Plano de Trabalho Revisado

Após reunião de planejamento com as empresas CONTRATADAS, o Plano de Trabalho Revisado deverá contemplar:

Serviço 1: Trechos 19 e 20
Serviço 2: Iluminação Pública dos Trechos 19 e 20
Serviço 3: Rede de Esgotamento Sanitário dos Trecos 19 e 20
Serviço 4: PTS – Projeto do Trabalho Técnico Social da Fase 2
Serviço 5: Trechos 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 26
Serviço 6: Esgotamento Sanitário dos bairros Parque Verde I, II e III

Caberá à empresa Gerenciadora elaborar e encaminhar à UEL – Unidade Executora Local o Plano de Trabalho para execução
do Gerenciamento destes contratos, disponibilizando recursos humanos e materiais em função da efetivação das contratações,
conforme previsto no Cronograma Físico Financeiro anexo.

No Plano de Trabalho deverão ser detalhadas as ações a serem realizadas para atendimento do escopo dos serviços a serem
realizados pela GERENCIADORA, inclusive em relação aos do gerenciamento do Projeto Técnico Social – PTS.

b)  Cadastro Técnico da Obra “as built”.

A Gerenciadora deverá elaborar os Cadastros Técnicos “as built”  das obras encaminhando-os à UEL. O cadastro técnico
deverá ser feito, concomitante, com a execução dos serviços, através de croquis.

Após a execução do serviço, deverão ser levantadas, dentre outras, as seguintes informações para cadastro técnico:

Número do contrato;
Nome da Empresa CONTRATADA;



Nome do município e do bairro onde foi executado o serviço;
Localização
Data da execução do serviço;
Tipo de serviço;
Quantitativos; e
Ajustes do projeto executivo.

Os relatórios  terão a  finalidade de manter  informada a CONTRATANTE,  a  respeito  do andamento  das diversas  fases  da
execução dos serviços, bem como esclarecer os principais fatores de influência sobre os mesmos e as consequências que poderão
advir para o futuro, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias.

c) Relatórios Gerenciais

Os Relatórios Gerenciais deverão conter no mínimo, mas não se restringindo, as seguintes informações:

Apresentação;
Mapa de localização do empreendimento, no Estado/Município;
Croquis da obra e instalações;
Sentido da intervenção, por trecho, com definição do local de início e término;
Datas de início e término de cada trecho;
Locais de bota-fora com os DMT´s utilizados;
Locais de Jazidas, com os DMT´s utilizados;
Seções reais das escavações definidas em função das características geológicas dos solos;
Volumes de escavação reaproveitados;
Volumes de escavação descartados para bota-fora;
Volumes e registros topográficos e fotográficos de materiais reaproveitados em reaterros, com os DMT´s utilizados;
Volumes de aterros executados com materiais de jazidas e DMT´s utilizados;
Relatórios de estudo das características do sub-solo para definição dos parâmetros de escavação de valas e formação de
taludes, como inclinação, ângulo do talude de corte, largura, profundidade, marcação topográfica de cortes, distancia
horizontal do off set esquerdo e direito;
Relatórios de estudo de implantação de caminhos de serviço para a execução das obras de macrodrenagem, drenagem e
urbanização;
Relatórios de definição de EPI´s a serem utilizados na execução dos serviços;
Relatórios de Critérios de Medição, incluindo os Boletins Mensais de Medição - BM;
Relatórios com os cronogramas físicos;
Relatórios de atendimento aos condicionantes da Licença Ambiental.
Registros das ocorrências incomuns. No caso de paralisação pôr chuvas intensas, será apresentada a relação dos dias sem
trabalho. Em outras situações, devido a outras causas, estas deverão ser mencionadas;
Evolução das instalações da CONTRATADA para Construção;
Relação dos equipamentos e das equipes (CONTRATADA para Gerenciamento e CONTRATADA para Construção)
que estão sendo empregados nas obras com comentários acerca de sua utilização e eficiência;
Serviços executados no mês, discriminando-os;
Gráfico de progresso nos serviços com convenções próprias;
Descrição das obras realizadas no período;
Progresso das obras, tomando por base o cronograma físico-financeiro inicial de cada obra;
Desvios de programação e ações corretivas com prazos para sua implementação;
Controle topográfico e tecnológico de execução;
Comentário sobre o controle orçamentário do contrato de execução, verificando sua evolução em função dos valores
totais previstos; e
Evolução no âmbito do Projeto Técnico Social – PTS, com as seguintes informações mínimas.

d) Relatórios Técnicos

Os Relatórios Técnicos deverão conter as informações gerais acima relacionadas e mais as informações pertinentes ao assunto
abordado, de maneira precisa e com informações suficientes para ser conclusivo e definitivo.

e) Relatório Final

O Relatório Final será apresentado em 04 (quatro) vias, que constará além das informações ordinárias mensais, o seguinte:

Considerações  gerais  com  análise  resumo  de  cada  etapa  concluída,  focalizando  os  problemas  surgidos  durante  a
execução;
Análise física e financeira da obra
Alterações dos projetos;
Análise da condução das questões e trato ambiental, no período;
Considerações objetivas e conclusivas sobre o diferencial entre o projeto contratado e o efetivamente executado, com a
apreciação de variações sobre o custo;
Considerações finais a respeito de assuntos que a CONTRATADA para Gerenciamento julgue oportuno e relevante para
melhorar o Controle e Acompanhamento nas obras subsequentes.

Prazos para entrega dos produtos de gerenciamento:



PLANO DE TRABALHO: Mês 1
RELATÓRIOS GERENCIAIS: Até o quinto dia útil de cada mês
RELATÓRIOS TÉCNICOS: Sempre que necessários
RELATÓRIO FINAL (30 dias após a conclusão de cada trecho)

12.3.1 AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS

A  CONTRATANTE  fará  análise  e  posicionamento  formal  e  definitivo  do  conteúdo  dos  Relatórios  do  Controle  e
Acompanhamento.

O pagamento das atividades, previstas para serem saldadas a partir de cada relatório, está condicionado à aprovação destes.

12.3.2 ACOMPANHAMENTOS

A  CONTRATANTE,  através  de  equipe  formalmente  designada,  fará  o  acompanhamento  ordinário  da  etapa  Controle  e
Fiscalização, de maneira aleatória, reservando-se o direito de solicitar da CONTRATADA para Gerenciamento, técnico (s) para
acompanhamento de preposto (s) da CONTRATANTE, no sentido de inspecionar o conjunto de atividades, ou parte deste.

Além dos relatórios, será competência da Gerenciadora acompanhar a emissão por parte das empresas construtoras do RDO –
Relatório Diário  de Obras,  que deverá ser  assinado,  diariamente,  pelo Engenheiro  da Gerenciadora,  pelo  Engenheiro  da
Fiscalização da Prefeitura e pelo Engenheiro da empresa construtora. Os RDO´s serão arquivados no setor administrativo da
Gerenciadora e comporão o Relatório mensal de atividades, com relatórios fotográficos das intervenções do mês.

Deverá, também, a Gerenciadora emitir os Boletins Mensais de Medição - BM, com relatórios fotográficos das intervenções do
mês.  O qual  deverá  ser  assinado  pelo  Engenheiro  da  Gerenciadora,  pelo  Engenheiro  da  Fiscalização da  Prefeitura  e  pelo
Engenheiro  da  empresa  construtora.  Os  BM´s  emitidos  em  04  vias,  sendo  01  para  encaminhamento  à  CAIXA,  01  para
encaminhamento à Prefeitura, 01 para arquivo da Gerenciadora e 01 para a empresa construtora. Os BM´s comporão o Relatório
mensal de atividades. Deverá, também, a Gerenciadora analisar a documentação fiscal e pessoal das executoras, bem como Art's
também junto aos BM´s.

Com relação à coordenação dos trabalhos, a CONTRATADA para Gerenciamento fica obrigada a manter um responsável pela
chefia dos trabalhos a seu cargo, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, bem como
para assumir a representação da CONTRATADA para Gerenciamento perante a CONTRATANTE em todo assunto tocante à
execução dos serviços.

É obrigação da equipe de Gerenciamento desenvolver as atividades relacionadas às obras indicadas a seguir:

Fiscalização da logística implantada pelas empresas para a execução das obras, assegurando, desta forma, a qualidade e
conformidade das ações de responsabilidade da executora;
Análise dos projetos executivos com as empresas CONTRATADAs, identificando necessidade de ajustes em projetos
construtivos e discutindo soluções com os projetistas;
Acompanhamento dos índices de produtividade das empresas CONTRATADAs, exigindo a disponibilidade de recursos
humanos e materiais para a execução das obras dentro do prazo estabelecido em contrato;
Participação de todas as  atividades de campo, visando resolver  na obra os  problemas que ocorram, controlando as
alterações, em conjunto com a Fiscalização da Obra e monitorando a geração de desenhos “as built”;
Fiscalização  da  destinação  final  dos  resíduos  de  obra  e  lixo  para  que  sejam  descartados  aos  locais  previamente
aprovados; 
Cumprimento das Normas de Segurança e Medicina no Trabalho no canteiro de obras pelas empresas CONTRATADAs;
Acompanhamento dos serviços de topografia e sondagem;
Acompanhamento e controle de bota-fora e espalhamento;
Acompanhamento topográfico e controle de estoques de materiais escavados a serem reaproveitados em reaterros;
Coordenação e controle das informações para geração de desenhos “as built” e outros; e
Realização de procedimentos para recebimentos das obras e serviços das empresas CONTRATADAs, atentando para a
qualidade requerida, com emissão de Termos de aceitação provisórios e encerramento contratual.
Acompanhamento da empresa responsável pelo execução dos processos de desapropriações acordadas;
Acompanhamento mensal do Cronograma Financeiro discriminando em planilha os recursos previstos, os solicitados e
os aprovados pela CAIXA, fazendo, desta forma, o acompanhamento mensal do saldo do contrato das obras;
Apoio técnico na elaboração das propostas de Reprogramações das obras que se fizerem necessárias durante a execução
das obras;
Participação em reuniões técnicas com órgãos federais e/ou municipais para adequação e ajustes previstos durante a
execução das ações do Programa, com elaboração de atas de reunião;

E a equipe Social deve realizar as seguintes atividades:

Reuniões técnicas de planejamento e avaliação com a equipe técnica do PTS, objetivando ajustes e orientações a serem
dadas aos técnicos da executora, com base no Cronograma de atividades, com realização de um Plano de Trabalho
mensal constando as datas das atividades a serem realizadas;
Apoio técnico à empresa executora no que tange às ações previstas no cronograma de atividades no PTS – Projeto de
Trabalho Social;
Acompanhamento mensal do Cronograma Financeiro discriminando em planilha os recursos previstos, os solicitados e
os aprovados pela CAIXA, fazendo, desta forma, o acompanhamento mensal do saldo do contrato do PTS;



Apoio técnico na elaboração das propostas de Reprogramações do PTS que se fizerem necessárias durante a execução do
PTS;
Monitoramento e alimentação do banco de dados da população inserida no Programa;
Visita técnica semanal nos escritórios sociais para acompanhamento da logística de atendimento oferecida à população e
ações a serem realizadas nos escritórios;
Participação em reuniões técnicas com órgãos federais e/ou municipais para adequação e ajustes previstos durante a
execução das ações do Programa, com elaboração de atas de reunião;
Reuniões e fortalecimento com empresas e /ou órgãos de parcerias necessários à execução do PTS;
Elaboração de Relatório Mensal contendo as ações realizadas pela Gerenciadora com base em suas atribuições descritas
nesse item, sendo de fundamental  importância a inclusão de uma planilha de acompanhamento físico-financeiro do
referido contrato;
Análise e acompanhamento dos Relatórios mensais elaborados pela empresa executora.
Apoio técnico na montagem dos processos de indenizações de benfeitorias da população inseridas na área de intervenção
do programa; e
Acompanhamento das ações do Projeto de Pós Ocupação.

12.3.3 ATESTADOS TÉCNICOS

Os atestados  técnicos  resultantes  do  trabalho efetuado serão  fornecidos  a  partir  de  solicitação formal  da interessada,  e  se
restringirão ao âmbito do trabalho efetivamente realizado, apenas em nome das empresas CONTRATADA para Gerenciamento.

12.4 DOCUMENTAÇÃO DA OBRA

A  CONTRATADA  para  Gerenciamento  providenciará  mensalmente  os  seguintes  itens  e  documentos  que  subsidiarão  a
CONTRATANTE quando da formalização do recebimento definitivo das obras, sendo eles:

Documentação classificada de todo o material  topográfico utilizado para  execução,  acompanhamento  e  mensuração
utilizados na construção;
Documentação classificada de todo o material resultante do controle tecnológico utilizado para execução dos serviços,
avaliação da qualidade dos materiais e serviços;
Documentação classificada de todo o material de mensuração – medições e memórias;
Documentação classificada de todo o material de gestão administrativa, utilizado para execução, acompanhamento e
mensuração, utilizados na construção;
Documentação classificada de todo o material proveniente do controle estatístico do acompanhamento da construção;
Documentação classificada de todo o material  resultante  de alterações e  complementações de projeto,  utilizados  na
construção;
Documentação  classificada  de  toda  ocorrência  de  não  conformidade,  corrigida  ou  não,  em  materiais  e  serviços,
identificada no decorrer da construção, bem como a data e os locais onde estas ocorreram;
Documentação classificada de todo o material de cumprimento a Legislação Ambiental utilizados na construção;
Documentação  classificada  de  todo  o  corpo  técnico,  a  nível  de  responsabilidade  civil,  utilizados  na  construção  e
Gerenciamento, bem como a função desempenhada por cada um deles e os períodos de atuação dos mesmos;

Para a consecução destes objetivos algumas verificações se fazem necessárias:

Inspeção documentada das condições a época do recebimento dos diversos componentes do empreendimento;
Inspeção documentada das condições a época do recebimento dos locais afetados pela construção no que respeita a sua
efetiva recomposição e ou recuperação ambiental.
Todo este material deverá ser consolidado em documento único contendo sobre a forma de Apresentação as conclusões
que  a  CONTRATADA  para  Gerenciamento  julgue  conveniente,  devidamente  fundamentada  para  justificar  o
recebimento ou não do empreendimento.

Recebida  a  documentação  produzida  pela  CONTRATADA  para  Gerenciamento  destinada  ao  Recebimento  das  Obras,  a
CONTRATANTE procederá a análise, a ser comunicada em documento formal, no prazo máximo estabelecido em Edital, para
o recebimento definitivo da obra.

Neste período, em havendo necessidade, a CONTRATANTE solicitará documentação complementar e reuniões extraordinárias.

12.4.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS

No decorrer da construção das obras, a CONTRATADA para Gerenciamento providenciará, mês a mês, toda a documentação
exigida sob sua responsabilidade, para alimentar a Base de Dados da CONTRATANTE  com a referida documentação. No
momento da conclusão das obras do trecho se processará o recebimento provisório das obras.

Concluídas  as  obras,  a  CONTRATADA  para  Gerenciamento  providenciará  toda  a  documentação  exigida,  sob  sua
responsabilidade, e as a serem exigidas da CONTRATADA para Construção, momento em que credenciará a CONTRATADA
para Construção a requerer o recebimento provisório das obras.

O  ato  formal  de  recebimento  provisório  das  obras  será  lavrado  em documento  assinado  pelas  partes  (CONTRATANTE,
CONTRATADA para Gerenciamento e CONTRATADA para Construção), fazendo referência, sobre a forma de anexo, a toda
a documentação requerida e de responsabilidade das partes, passando a partir deste momento a guarda do Estado, representado
por fiel depositário por este designado.



12.4.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS

Concluído o recebimento provisório das obras, num prazo de 30 dias a CONTRATANTE constituirá a comissão, prevista na
legislação, para o recebimento definitivo das obras.

O ato formal de recebimento definitivo das obras será lavrado em documento assinado pela comissão. È intuitivo que a lavratura
deste ato só se fará na medida em que os assuntos pendentes considerados legais e procedentes tenham sido atendidos. A
comissão de recebimento será o fórum decisório de conflitos decorrentes.

Em casos excepcionais  que dependam de ocorrências sazonais para  possibilitar  testes  de funcionamento,  estanqueidade ou
mesmo de operação este prazo poderá ser modificado ou postergado até que ocorra o evento sazonal requerido e esperado.

Todo este procedimento está embasado no conceito de que estão asseguradas as partes, as responsabilidades civis inerentes à
atividade de engenharia, nos Contratos de Construção.

12.5 CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA DO CONTRATO

Deve ser considerada uma carga horária dos profissionais de 176 hora mensais. Exceto para Assistentes Sociais e Mobilizadora
Social que deve ser considerada 130 horas mensais de trabalho, adotando os seguintes custos na elaboração das propostas:

FATOR K (Manual de "ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS
PÚBLICAS" (TCU, 2014):

PREÇO DE VENDA (PV):

PV = CD * K + DD * TRDE

CÁLCULO DO FATOR K:

K = (1+K1+K2) * (1+K3) * (1+K4)

TRDE: Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos

TRDE = (1+K3) * (1+K4)

Onde:

PV: preço de venda total praticado pela empresa;
CD: custo direto de mão-de-obra;
K: fator “k”;
DD: despesas diretas;
TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos;
K1: encargos sociais incidentes sobre a mão de obra;
K2: administração central da empresa de consultoria (ou overhead);
K3: margem bruta da empresa de consultoria;
K4: Despesas Fiscais. Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda, dado pela equação K4 = [1/(1-I)]-1,
em que “I” é somatório dos referidos tributos, conforme legislação vigente.

12.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA deverá utilizar a equipe técnica apresentada em sua PROPOSTA,
sendo que a substituição de qualquer membro da equipe deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA é legalmente responsável pelo cumprimento da legislação fiscal, trabalhista e previdenciária e pelas demais
cominações legais pertinentes aos serviços objeto do CONTRATO.

A CONTRATADA para Gerenciamento deverá demonstrar na proposta a sua capacidade logística disponível, particularmente
quanto ao escritório central e recursos para apoio às atividades desenvolvidas pelas suas equipes de Gerenciamento, fiscalização
e acompanhamento técnico alocados ao canteiro de obras.

A CONTRATADA para Gerenciamento deverá mobilizar, equipamentos de informática (computadores, impressoras, plotters
etc.) de última geração, com softwares devidamente regularizados e compatíveis com os objetivos do contrato, necessários à
execução dos trabalhos, os quais serão pagos conforme preços unitários propostos pela CONTRATADA para Gerenciamento
em sua proposta e tempo de efetiva utilização nos serviços.

Os demais móveis, equipamentos e utensílios para utilização pelas equipes em campo ou em escritórios, inclusive EPIs, correrão
por  conta da  CONTRATADA  para Gerenciamento,  devendo os  seus custos correspondentes  estar  incluídas  nos  preços da
proposta da CONTRATADA para Gerenciamento.

Lista-se, sem a pretensão de ordenação sequencial, uma série de atividades e procedimento específicos que devem orientar e
nortear a ação da CONTRATADA para Gerenciamento, mas não se restringir, sendo eles:

A avaliação dos projetos em consideração as seguintes atividades:



Conhecimento dos locais onde estão previstas as construções das obras;
Análise dos critérios e parâmetros utilizados para dimensionamento das obras;
Análise do dimensionamento das obras;
Análise dos quantitativos de materiais, equipamentos e serviços necessários;
Conhecimento dos serviços topográficos/ geológicos/geotécnicos;
Relatório  de  análise  crítica,  alertando  para  eventuais  problemas  construtivos  de  concepção  de  projeto  e  possíveis
discordâncias nos quantitativos e orçamentos.

As  modificações  nos  prazos  parciais  poderão  ou  não  acarretar  mudanças  no  prazo  final  estabelecido  e  dependem  de
concordância dos envolvidos nos contratos.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá, entre as partes: CONTRATANTE, CONTRATADA para Gerenciamento e
CONTRATADA para Construção das Obras, a necessária comunicação a fim de facilitar o acompanhamento e a execução dos
contratos. Para este fim, a CONTRATANTE convocará, por sua iniciativa ou da CONTRATADA  para Gerenciamento, as
reuniões julgadas convenientes. A princípio, fica estabelecido que serão realizadas reuniões mensais.

As reuniões, a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada mediante ata formalizada, serão discutidos os
problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

A CONTRATADA para Gerenciamento fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos
serviços no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no
prosseguimento dos trabalhos;
A CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA para Gerenciamento as orientações necessárias para o normal
desenvolvimento dos serviços no que respeita às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso
desta ou dentro do prazo nela estabelecido;
As reuniões mensais deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverão ser realizadas após a entrega
dos relatórios e no decorrer do prazo de análise dos mesmos pela CONTRATANTE.

As atividades de Gerenciamento compreendem o acompanhamento sistemático de todas as tarefas de campo necessárias
para que, na execução das obras, seja garantido o cumprimento fiel do Projeto, das especificações técnicas, das normas
técnicas e do contrato de construção. A equipe de Gerenciamento deverá se fazer presente em todos os locais de execução das
obras, independentemente de dia e horário, a fim de que seja exercido pleno controle  e  Gerenciamento  dos serviços em
execução.

São atribuições específicas da Equipe de Gerenciamento:

Acompanhar a locação das obras a cargo da CONTRATADA para Construção, fazendo as liberações para
execução, quando cabíveis. Poderá também a CONTRATADA para o Gerenciamento realizar, com equipe própria, as
devidas locações para fins de aferição;
Fiscalizar a execução das obras no campo e supervisionar o controle tecnológico dos serviços e dos materiais
(solos, rochas, agregados, cimentos, concreto asfáltico, materiais pozolânicos, aditivos, veda-juntas, barras- malhas-
cordoalhas-ancoragens de aço,  concreto), utilizados na construção de aterros, concretos, armaduras,  montagens,
pavimentos e acabamentos nas obras principais e auxiliares, bem como na escolha de jazidas;
Verificar a qualidade do concreto, através de acompanhamento permanente das operações de dosagem, transporte e
lançamento, realizado pela CONTRATADA para Construção, zelando para que os traços empregados estejam de
acordo com os estabelecidos pelo laboratório;
Acompanhar a coleta de amostras, realizada pela CONTRATADA para Construção, para todos os ensaios
específicos. Poderá também a CONTRATADA para o Gerenciamento realizar, com equipe própria, as coletas e ensaios
para fins de verificação dos resultados;
Acompanhar os ensaios de laboratório e campo, realizados pela CONTRATADA para Construção, incluindo entre
outros os de concreto (Slump Test, Ar Incorporado, Consistência e Moldagem e Ruptura de Corpos de Prova)  e de
concreto  asfáltico,  realizados  pela  CONTRATADA para  Construção.  Poderá  também  a  CONTRATADA  para  o
Gerenciamento realizar, com equipe própria, as coletas e ensaios para fins de verificação dos resultados;
Acompanhar os ensaios de laboratório campo, realizados pela CONTRATADA para Construção, incluindo entre
outros os de compactação de aterros e diques, bem como os de qualificação de pavimentos;
Acompanhar os serviços, realizados pela CONTRATADA para Construção, nas atividades de posicionamento e fixação
das peças, guias, embutidos, controle das Soldas e equipamentos, execução dos testes, ensaios de recebimento;
Estabelecer análises estatísticas dos dados coletados, organizando-os e relatando-os de maneira  sistemática,
progressiva e de fácil leitura e interpretação;
Verificar o controle geométrico de todos os itens necessários na obra e liberá-los para execução;
Aferir, instalar, ler, registrar, relatar e interpretar, no período do contrato, os instrumentos planejados para o Projeto;
Verificar a eficiência das normas de segurança adotadas pela CONTRATADA para Construção e sempre que fizer
necessário, exigir da CONTRATADA para Construção providências para sanar qualquer risco que possa a vir causar
danos físicos ou materiais;
Registrar no Relatório Diário de Obras as observações convenientes e a situação geral da obra;
Verificar e interpretar previamente os desenhos de projeto e as especificações, de modo a facilitar a execução dos
serviços, dirimindo qualquer dúvida que possa ocorrer na obra;
Detalhar planos de Projeto decorrente de modificações acordadas e ajustes, topográficos, geológicos, de fundação e de
geometria;
Acompanhar o desenvolvimento das obras, com base no planejamento estabelecido com a CONTRATADA para
Construção;



Organizar e manter atualizado o arquivo técnico do projeto no canteiro de obras;
Controlar a execução das obras de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado;
Apresentar mensalmente relatórios quantitativo e qualitativo dos trabalhos executados pela CONTRATADA  para
Construção;
Verificar e conferir as medições de serviços executados, para faturamento da CONTRATADA para Construção;
Analisar as faturas mensais apresentadas pela CONTRATADA para Construção, confrontando-as com as
programações previstas e condições contratuais, com vistas a fornecer à CONTRATANTE parecer que explicite a
pertinência das mesmas;
Verificar e estudar os métodos construtivos propostos pela CONTRATADA para Construção, sugerindo modificações
que possam vir a facilitar a execução da obra;
Acompanhar os procedimentos ambientais, sugerindo modificações de modo a incrementar o controle ambiental da
obra, atenuando os impactos negativos;
Efetuar os levantamentos de quantidades, pelos desenhos e listas de materiais, baseados nos projetos executivos,
para efeitos de previsão e medições;
Analisar as alterações de projeto propostas pela CONTRATADA para Construção, objetivando adequá-las à
realidade das obras, submetendo-as aos critérios preestabelecidos e condicionantes do projeto.
Promover imediata incorporação, ao projeto original, das alterações sugeridas e aprovadas;
Produzir relatórios mensais da evolução física das obras, contendo tabelas, gráficos e mapas indicando as várias etapas no
processo construtivo;
Assessorar a CONTRATADA na lavratura do termo de recebimento das obras, concluídas parcial ou totalmente,
ressalvadas as obrigações remanescentes e, no final, o Termo de Recebimento Definitivo;
Assessorar a CONTRATANTE JUNTO A Caixa Econômica Federal – CEF no âmbito do Programa;
Preparação e organização dos arquivos de toda a documentação da obra utilizando sistema informatizado;
Emitir relatório e desenhos de Como Construído (“As Built’’) com apoio em “software” específico, compatível
com o do projeto original;
Organizar e controlar correspondências e fluxo de documentos relativos aos serviços de Gerenciamento;
Submeter mensalmente à CONTRATANTE a frequência diária da equipe de Gerenciamento para efeito de medição
e faturamento dos serviços prestados;
Oferecer apoio administrativo e logístico às equipes de Fiscalização da CONTRATANTE alocadas às obras;
Exigir e dar condições para que a CONTRATADA para Construção execute os trabalhos, obedecendo ao projeto
e ao contrato;
Agir em nome da CONTRATANTE perante a CONTRATADA para Construção, inclusive rejeitando serviços que
estiverem em desacordo com o projeto, com as normas ou com a melhor técnica consagrada pelo uso, a seu critério
exclusivo;
Exigir da CONTRATADA para Construção o aumento da quantidade e/ou capacidade dos equipamentos
alocados às obras, caso seja constatada a inadequação dos mesmos para realizar os serviços de acordo  com o
programa estabelecido e a necessidade de recuperar eventuais atrasos verificados no cronograma das obras;
Exigir da CONTRATADA para Construção o aumento na quantidade de mão-de-obra, quando constatada
necessidade de melhoria da produção dos serviços;
Exigir da CONTRATADA para Construção a imediata retirada do local das obras de empregado da CONTRATADA
para Construção que dificultar a ação da CONTRATANTE ou tenha qualquer outro comportamento inconveniente
e/ou estranho aos objetivos do contrato;
Sustar quaisquer serviços que estejam fora das especificações;
Ordenar a retirada de imediato, do canteiro de obras, de todo e qualquer material que for rejeitado por inspeção;
Caracterizar situações sujeitas a multas e penalidades, no contrato com a CONTRATADA para Construção,
informando à CONTRATANTE;
Fornecer pareceres sobre propostas e reivindicações dos construtores, fabricantes e/ou montadoras, relacionadas com as
obras em execução e relativas aos respectivos contratos;
Manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre o andamento das obras e todos os acontecimentos e
detalhes relevantes a respeito das mesmas.

Todos os resultados dos serviços, incluindo os desenhos Como Construído “As Built”, CD (s) e as memórias de cálculo, bem
como os  métodos  desenvolvidos  no  contexto  dos  serviços,  serão  de  propriedade  da  SEINFRA e  deverão ser  entregues  à
CONTRATANTE na medida em que forem sendo concluídos. Ao fim dos trabalhos será feita uma verificação desse acervo e
todos os documentos deverão ter apresentação estética de bom nível com fácil identificação, data, título, sumário e demais itens
necessários à sua compreensão e arquivamento. O uso dos mesmos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser
expressamente autorizado pela CONTRATANTE.

Complementam o presente Termo de Referência (Anexo I) os seguintes anexos:

Anexo II – Planilha de Orçamento Referencial de Engenharia Consultiva
Anexo III – Cotações
Anexo IV – Encargos Sociais
Anexo V – Projetos e Orçamentos da Obras
Anexo VI – Termo de Compromisso (TC 2647.0408.729-38/2013)

13. DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 6.813.094,36 (Seis milhões oitocentos e treze mil, noventa e quatro
reais e trinta e seis centavos).



Do valor total, consta como REPASSE FEDERAL o montante de R$ 2.580.509,41 (dois milhões quinhentos e oitenta mil,
quinhentos e nove reais e quarenta e um centavos) e R$ 4.232.584,95 (quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) como RECURSOS PRÓPRIOS da Prefeitura Municipal de Camaçari.

Do valor total, estão previstos a execução de R$ 3.542.809,07 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e nove
reais e sete centavos) no exercício de 2019 e R$ 2.657.106,80 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e seis reais
e oitenta e centavos) no exercício de 2020 e R$ 613.178,49 (seiscentos e treze mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e nove
centavos) no exercício de 2021.

Projeto/Atividade: 3025

Elemento de despesa: 33.90.39

Fonte de Recurso: 4190000 R$ 1.341.864,90 (2019) R$ 1.006.398,67 (2020) R$ 232.245,84 (2021)

Fonte de Recurso: 1000000 R$ 2.200.944,17 (2019) R$ 1.650.708,13 (2020) R$ 380.932,65 (2021)

14. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE deverá indicar representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem
como para atestar o recebimento dos serviços, conforme detalhamento apresentado neste Termo de Referência.


