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1. OBJETO 

 

Contratação de consultoria especializada para

elaboração de “as built” no município de Camaçari

segurança, desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT.

2. JUSTIFICATIVA 

 

A cidade de Camaçari expande-se cada vez mais na medida em que as políticas públicas munici

econômico e social são levadas a todo o seu espaço geográfico. 

 

Devido as suas bacias hidrográficas e acidentes geográficos, viadutos e pontes são equipamentos imprescindíveis para 

mobilidade urbana por promoverem maior fluidez ao 

cruzamentos. 

 

Em função da complexidade executiva das obras de arte especiais, e considerando sua importância para mobilidade urbana 

da cidade, buscou-se, por meio do acompanhamento técnico de obr

capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT

 

3. REGÊNCIA LEGAL 

 

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

4. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de execução do contrato será de 12

 

5. VALOR GLOBAL ESTIMADO

 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de 

e cinquenta centavos). 

6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

1 Consultoriaespecializadapara 
acompanhamentotécnico de 
obrasde arteespeciais 

 

O escopo compreende o acompanhamento da execução d

município de Camaçari, com verificação quanto ao atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, 
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para acompanhamento técnico de obras de arte especiais

no município de Camaçari, visando o atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, 

segurança, desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT. 

se cada vez mais na medida em que as políticas públicas municipais de desenvolvimento 

econômico e social são levadas a todo o seu espaço geográfico.  

Devido as suas bacias hidrográficas e acidentes geográficos, viadutos e pontes são equipamentos imprescindíveis para 

mobilidade urbana por promoverem maior fluidez ao tráfego de veículos, definindo escoamentos e articulando os 

Em função da complexidade executiva das obras de arte especiais, e considerando sua importância para mobilidade urbana 

, por meio do acompanhamento técnico de obra (ATO),garantiro atendimento aos requisitos relativos à 

capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT

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

12 (doze) meses contados a partir da emissão da ordem de serviço.

VALOR GLOBAL ESTIMADO 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 328.069,50 (trezentos de vinte e oito mil, sessenta e nove reais

DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

QTD U.F. PER UNI
D. 

PER 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

acompanhamentotécnico de 
1 UN - - R$ 328.069,50 

VALOR GLOBAL (R$) 

O escopo compreende o acompanhamento da execução das obras do viaduto do trabalhador e pontes a serem construídas no 

de Camaçari, com verificação quanto ao atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, 
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acompanhamento técnico de obras de arte especiais, ajustes de projeto e 

atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, 

pais de desenvolvimento 

Devido as suas bacias hidrográficas e acidentes geográficos, viadutos e pontes são equipamentos imprescindíveis para 

tráfego de veículos, definindo escoamentos e articulando os 

Em função da complexidade executiva das obras de arte especiais, e considerando sua importância para mobilidade urbana 

o atendimento aos requisitos relativos à 

capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT. 

meses contados a partir da emissão da ordem de serviço. 

trezentos de vinte e oito mil, sessenta e nove reais 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 R$ 328.069,50 

 R$ 328.069,50 

obras do viaduto do trabalhador e pontes a serem construídas no 

de Camaçari, com verificação quanto ao atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, 
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desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT e eventuais normas complementares 

vigentes e onde estas forem omissas, nas normas internacionais pertinentes.

 

O escopo dos serviços compreende,além d

das seguintes atividades: 

 

 Análises estruturais e aprovações dos projetos executivos de Engenharia
cálculos, realizando os devidos ajustes, quando couber

 Elaboração do desenho de detalhes, seções, peça, etc
 Atualização do projeto durante a execução da obra de maneira que, ao final da mesma venha

realmente executado; (As Built) 

 Comunicação à CONTRATANTE

desacordo com as Notas de Serviço, Procedimentos Construtivos ou com as Especificações e que não tenham sido 

formalmente aprovadas 

 Participação de reuniões periódicas com a presença da 

tratadas e discutidas as propostas, reivindicações e planos de trabalho da mesma;

 Apresentação de justificativas técnicas

ou prazo. 

 Os serviços topográficos e serviços de sondagens necessários para elaboração dos projetos deverão ser fornecidos 

pela CONTRATANTE.  

Todos os resultadosdosserviços, inc

decálculo,bemcomoos métodosdesenvol

serentreguesàCONTRATANTE na 

verificaçãodesseacervoetodososdocumentosde

comfácilidentificação,data,título,sumárioede

mesmosporterceiros sóserealizaránocasoemque

 

Estão contempladas pelo presente documento as obras dos seguintes trechos:

 

1. Viaduto dos Trabalhadores 

2. Ponte da Rua Bahia 

3. Ponte da Rua da União 

4. Ponte da Rua da Bandeira 

5. Ponte da Avenida Rio Camaçari 

6. Ponte da Rua Belmonte 

7. Ponte da Rua Algarobas 

8. Ponte da Rua do Toco 

 

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

 

7.1. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

região da sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta l

indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação. 
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desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT e eventuais normas complementares 

s, nas normas internacionais pertinentes. 

,além do acompanhamento da execução das obras de arte especiais, 

Análises estruturais e aprovações dos projetos executivos de Engenharia, envolvendo verificações dos desenhos e 
, realizando os devidos ajustes, quando couber; 

Elaboração do desenho de detalhes, seções, peça, etc (quando couber). 
Atualização do projeto durante a execução da obra de maneira que, ao final da mesma venha

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 

Participação 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; 

Apresentação de justificativas técnicasdecorrentes de modificações de projeto que resultem em aditivos de preço 

Os serviços topográficos e serviços de sondagens necessários para elaboração dos projetos deverão ser fornecidos 

ncluindoosdesenhos Como Construído“As Built”, 

olvidosnocontextodosserviços, serãodepropriedadedaSEINFRA

 medidaemqueforemsendoconcluídos. Aofimdostrab

osdeverãoterapresentaçãoestéticadebomnível 

ioedemaisitensnecessáriosàsuacompreensãoe arquivam

soemque venhaaserexpressamenteautorizadopela CONTRATANTE

pelo presente documento as obras dos seguintes trechos: 

  

Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

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.  
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desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT e eventuais normas complementares 

as obras de arte especiais, o desenvolvimento 

, envolvendo verificações dos desenhos e 

Atualização do projeto durante a execução da obra de maneira que, ao final da mesma venha refletir o que foi 

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 

para construção das obras, onde serão 

modificações de projeto que resultem em aditivos de preço 

Os serviços topográficos e serviços de sondagens necessários para elaboração dos projetos deverão ser fornecidos 

 CD(s)eas memórias 

SEINFRAe deverão 

abalhosserá feitauma 

mento. Ousodos 

CONTRATANTE. 

Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da 

icitação, em plena validade e com 
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Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 

engenheiro civil, 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 só

 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) 

compor o quadro técnico da empresa, no caso da licitante vir a ser a vencedora.

É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que inabilit

envolvidas. 

 

Apresentação de atestado de capacidade:  

 

 Comprovação da capacidade técnico

indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurí

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 

 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 contrat

 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; 

 Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob 

instalações, 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

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 sufic

legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela 
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Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 

reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico, 

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 com firma reconhecida das partes

Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(ais), com firma reconhecida das partes, comprometendo

compor o quadro técnico da empresa, no caso da licitante vir a ser a vencedora. 

É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que inabilit

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 

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; 

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;  

Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõe de equipe técnica, 

instalações, 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

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
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Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) 

reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico, 

Contrato de prestação de serviço, para contratados por tempo determinado, com data de assinatura anterior à data 

com firma reconhecida das partes; ou 

profissional(ais), com firma reconhecida das partes, comprometendo-se a 

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

profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) 

dica 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. 

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 

Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou pela própria licitante e/ou 

as penas cabíveis, de que dispõe de equipe técnica, 

instalações, 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 

Declaração, sob as penas cabíveis, que, independente da indicação dos profissionais apresentados, providenciará a 

iente para a regular execução dos serviços, de acordo com a 

CONTRATANTE. 
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7.2. CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES 
 

7.2.1. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (ET) 

Profissional/ Função 

1 

Coordenador 

(Engenheiro - 

ExperiênciaProfissional>

= 10 anos) 

Acompanhamento Técnico 

de Obra (ATO) de pontes, 

viadutos e/ou elevados

Elaboração de projetos de 

obras de arteespeciais 

(pontes, viadutos 

e/ouelevados)

2 

EngenheiroPleno 

(ExperiênciaProfissional>

= 5 anos) 

Acompanhamento Técnico 

de Obra (ATO) de pontes, 

viadutos e/ou elevados

Elaboração de projetos de 

obras

(pontes, viadutos 

e/ouelevados)

 

Para comprovação de experiência da equipe técnica, a

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico 

registro do conselho, conforme o caso, de acordo com os critérios considerados

 

Fica desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima de Atestados da equipe técnica mínima exigida, 

ou seja, 50 pontos. 

 

Para facilidade de entendimento e análise, a licitante deverá apresentar um quadro com a r

equipe técnica mínima e o atestado que comprova sua experiência.

 

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

Onde: 

 

NT = Nota da Proposta Técnica; 

ET = Experiência da Equipe Técnica 

 

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; 
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CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES  

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (ET) – 100 (CEM) PONTOS

Elementos a 

seremavaliados 

Máximo 

de 

atestados 

Pontuação 

por 

atestado

Acompanhamento Técnico 

de Obra (ATO) de pontes, 

viadutos e/ou elevados 

2 20 

Elaboração de projetos de 

obras de arteespeciais 

(pontes, viadutos 

e/ouelevados) 

2 20 

Acompanhamento Técnico 

de Obra (ATO) de pontes, 

viadutos e/ou elevados 

1 10 

Elaboração de projetos de 

obras de arteespeciais 

(pontes, viadutos 

e/ouelevados) 

1 10 

TOTAL 

Para comprovação de experiência da equipe técnica, a licitante deve apresentar, na data da licitação, atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico 

registro do conselho, conforme o caso, de acordo com os critérios considerados, em nome dos respectivos profissionais.

Fica desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima de Atestados da equipe técnica mínima exigida, 

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. 

PARA O CÁLCULO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA (NT) SERÁ UTILIZADA A 

NT = ET 

ET = Experiência da Equipe Técnica Mínima. 

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

Pontuação 

atestado 

Pontuaçã

omáxima 

 40 

 40 

 10 

 10 

100 

, na data da licitação, atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico – CAT’s, ou outro 

pectivos profissionais. 

Fica desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima de Atestados da equipe técnica mínima exigida, 

elação dos profissionais da 

PARA O CÁLCULO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA (NT) SERÁ UTILIZADA A 
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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 no Edital.

 
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:

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
neste 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

Em caso de empate, será considerada vencedora aquela licitant

Persistindo o empate, proceder-se-á, de imediato a sorteio na forma do art. 45 § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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V° = Valor orçado pela Prefeitura de Camaçari  

M = Média dos Preços dos Licitantes 

 

Serão automaticamente desclassificadas as Propostas de preços apresentadas fora das condições e especificações no Edital.

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 

A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, considerando-se os critérios estabelecidos 

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). 

á, de imediato a sorteio na forma do art. 45 § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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Serão automaticamente desclassificadas as Propostas de preços apresentadas fora das condições e especificações no Edital. 

se os critérios estabelecidos 

Em todos os cálculos efetuados, inclusive naqueles intermediários visando à apuração das notas parciais e finais de cada item, 

Técnica (NT).  

á, de imediato a sorteio na forma do art. 45 § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93.  
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8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

Código Descrição 

1 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA

1.1 Coordenador 

1.2 Engenheiro Pleno 

1.3 Técnico Pleno 

1.4 Veículo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
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ORÇAMENTÁRIA 

QTDE UN 
Preço 

Unitário 
(R$/UN) 

Preço Total (R$) 
(QTDE * Preço Unitário)

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA 

269,28 HH 276,92  R$                       74.569,02 

1.056,00 HH 170,71  R$                     180.269,76 

1.056,00 HH 57,05  R$                       60.244,80 

72,00 DIÁRIA 180,36  R$                       12.985,92 

VALOR TOTAL PREVISTO   R$                     328.069,50 
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Preço Total (R$)  
(QTDE * Preço Unitário) 

R$                       74.569,02  

R$                     180.269,76  

R$                       60.244,80  

R$                       12.985,92  

R$                     328.069,50  
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REVISÃO R-02 
 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Valores em  

REAIS (R$) e em 
Percentual (%) 1 2

1.1 Coordenador 

74.569,02 6.214,09 6.214,09

22,73% 
8,33% 8,33%

   

1.2 Engenheiro Pleno 

180.269,76 15.022,48 15.022,48

54,95% 
8,33% 8,33%

   

1.3 Técnico Pleno 

60.244,80 5.020,40 5.020,40

18,36% 
8,33% 8,33%

   

1.4 Veículo 

12.985,92 1.082,16 1.082,16

3,96% 
8,33% 8,33%

   

TOTAL GERAL 
 R$           

328.069,50  

TOTAL SIMPLES 
R$ 27.339,13 27.339,13

% 8,33% 8,33%

TOTAL ACUMULADO 
R$ 27.339,13 54.678,25

% 8,33% 16,67%
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MÊS 

2 3 4 5 6 7 8 

6.214,09 6.214,09 6.214,09 6.214,09 6.214,09 6.214,09 6.214,09 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

              

15.022,48 15.022,48 15.022,48 15.022,48 15.022,48 15.022,48 15.022,48 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

              

5.020,40 5.020,40 5.020,40 5.020,40 5.020,40 5.020,40 5.020,40 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

              

1.082,16 1.082,16 1.082,16 1.082,16 1.082,16 1.082,16 1.082,16 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

              

  

27.339,13 27.339,13 27.339,13 27.339,13 27.339,13 27.339,13 27.339,13 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

54.678,25 82.017,38 109.356,50 136.695,63 164.034,75 191.373,88 218.713,00

16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 

 

 

9 10 11 12 

 6.214,09 6.214,09 6.214,09 6.214,09 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

        

 15.022,48 15.022,48 15.022,48 15.022,48 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

        

 5.020,40 5.020,40 5.020,40 5.020,40 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

        

 1.082,16 1.082,16 1.082,16 1.082,16 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

        

 27.339,13 27.339,13 27.339,13 27.339,13 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

218.713,00 246.052,13 273.391,25 300.730,38 328.069,50 

 75,00% 83,33% 91,67% 100,00% 
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 

O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado, pelo Município, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, referente à 

medição mensal que deverá estar acompanhada da nota fiscal/fatura, atestada, emitida em nome da CONTRATANTE, no 

valor e condições estabelecidas. 

 

Independente dos serviços autorizados na Ordem de Serviço parcial, só serão medidos aqueles serviços efetivamente 
entregues no período. 

 

Caso ocorra a emissão inoportuna e intempestiva, sem a definitiva entrega e/ou aprovação do produto respectivo, esta será 
devolvida à CONTRATADA pelo gestor do Contrato, a fim de não gerar qualquer mora à Administração Pública por atraso 
de pagamento, que somente ocorrerá após a entrega do produto.

11. PRAZO, INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

 

A cada demanda de serviço será emitida Ordem de Serviço especifica com prazos definidos para cada localidade.

 

A execução deste contrato não gera obrigação quanto à emissão dess
contrato. Ou seja, à medida que houver necessidade e interesse do CO

 

A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos em até 48 horas da data de recebimento da Ordem de Servi
pena de ser notificada oficialmente pela CONTRATANTE. 

 

Caso a CONTRATADA receba três notificações por não ter cumprido o prazo definido na Ordem de Serviço, poderão ser 
aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de 
Serviço. 

 

O prazo total para a conclusão dos serviços deverá incluir as entregas dos documentos nos órgãos competentes e o 
acompanhamento da aprovação. 

 

Os prazos para análises da CONTRATANTE e revisões serão contemplados no período definido pelo 

 

A fatura somente será liberada após recebimento 

 

Para o recebimento definitivo será necessária a c
necessário, nos órgãos competentes, na forma exigida em normas legais vigentes.

 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

Constituem-se em obrigações da contratada o cumprimento de todas as disposições in

como o atendimento às legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa

requeridos pelo objeto contratado.  
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado, pelo Município, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, referente à 

acompanhada da nota fiscal/fatura, atestada, emitida em nome da CONTRATANTE, no 

Independente dos serviços autorizados na Ordem de Serviço parcial, só serão medidos aqueles serviços efetivamente 

ocorra a emissão inoportuna e intempestiva, sem a definitiva entrega e/ou aprovação do produto respectivo, esta será 
devolvida à CONTRATADA pelo gestor do Contrato, a fim de não gerar qualquer mora à Administração Pública por atraso 

te ocorrerá após a entrega do produto. 

PRAZO, INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

A cada demanda de serviço será emitida Ordem de Serviço especifica com prazos definidos para cada localidade.

A execução deste contrato não gera obrigação quanto à emissão dessas Ordens de Serviços no valor total previsto em 
contrato. Ou seja, à medida que houver necessidade e interesse do CONTRATANTE, serão emitidas OS’s.

A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos em até 48 horas da data de recebimento da Ordem de Servi
pena de ser notificada oficialmente pela CONTRATANTE.  

Caso a CONTRATADA receba três notificações por não ter cumprido o prazo definido na Ordem de Serviço, poderão ser 

Plano de Trabalho até cinco dias corridos após o recebimento da Ordem de 

O prazo total para a conclusão dos serviços deverá incluir as entregas dos documentos nos órgãos competentes e o 

Os prazos para análises da CONTRATANTE e revisões serão contemplados no período definido pelo 

A fatura somente será liberada após recebimento e aprovação dos produtos pela Fiscalização. 

Para o recebimento definitivo será necessária a comprovação de aprovação de todos os projetos
necessário, nos órgãos competentes, na forma exigida em normas legais vigentes. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

se em obrigações da contratada o cumprimento de todas as disposições integrantes deste 

como o atendimento às legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa
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O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado, pelo Município, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, referente à 

acompanhada da nota fiscal/fatura, atestada, emitida em nome da CONTRATANTE, no 

Independente dos serviços autorizados na Ordem de Serviço parcial, só serão medidos aqueles serviços efetivamente 

ocorra a emissão inoportuna e intempestiva, sem a definitiva entrega e/ou aprovação do produto respectivo, esta será 
devolvida à CONTRATADA pelo gestor do Contrato, a fim de não gerar qualquer mora à Administração Pública por atraso 

A cada demanda de serviço será emitida Ordem de Serviço especifica com prazos definidos para cada localidade. 

as Ordens de Serviços no valor total previsto em 
NTRATANTE, serão emitidas OS’s. 

A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos em até 48 horas da data de recebimento da Ordem de Serviço, sob 

Caso a CONTRATADA receba três notificações por não ter cumprido o prazo definido na Ordem de Serviço, poderão ser 

até cinco dias corridos após o recebimento da Ordem de 

O prazo total para a conclusão dos serviços deverá incluir as entregas dos documentos nos órgãos competentes e o 

Os prazos para análises da CONTRATANTE e revisões serão contemplados no período definido pelo Plano de Trabalho. 

omprovação de aprovação de todos os projetos e produtos, conforme 

tegrantes deste Projeto Básico, bem 

como o atendimento às legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa-fé e tecnicidade 



 

PREFEITURA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ANEXO I. PROJETO BÁSICO Nº 4612/2019
 

REVISÃO R-02 

É de responsabilidade da CONTRATADA

elaboração e modificação dos projetos. 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA por meio de do seu coordenador geral, o trabalho de compatibilização de todos 
os projetos. 

 

É de responsabilidade da empresa CONTRATADA a 
nos locais destinados à implantação dos projetos.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

Constituem-se em obrigações da contratante:

 

• O cumprimento de todas as disposições integrantes deste 

aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa

• Emissão, pelo(a) Secretário(a) de Infraestrutura, da Ordem de Serviço que estabelecerá expressam

serviços autorizados e prazos para execução;

• Indicação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para 

atestar o recebimento dos serviços; 

• Emissão, pelo fiscal 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 quanti

• 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. 

 

14. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 

A Contratada deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
CREA/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTR
caso descumpra essa obrigação.  

 

A Contratada apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do re
da empresa pelo Contrato.  

 

A ativação ou desativação do contrato dar
Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a relação serviços autorizados e prazos pa

 

As Ordens de Serviço Parciais serão emitidas pelo 
farão parte da documentação de comprovação dos serviço
de cálculo dos quantitativos. 

 

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as:

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
 Especificações deste Edital  
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É de responsabilidade da CONTRATADA seguir as orientações e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE quanto a 

É de responsabilidade da CONTRATADA por meio de do seu coordenador geral, o trabalho de compatibilização de todos 

É de responsabilidade da empresa CONTRATADA a obtenção de informações oficiais quanto às interferências existentes 
nos locais destinados à implantação dos projetos. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

se em obrigações da contratante: 

O cumprimento de todas as disposições integrantes deste Projeto Básico, 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 expressam

serviços autorizados e prazos para execução; 

Indicação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para 

 

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; 

Rejeitar, em todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências a 

ÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratada deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
CREA/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTR

A Contratada apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a 
ART junto ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do re

A ativação ou desativação do contrato dar-se-á mediante a emissão, pelo Secretário de Infraestrutura, do instrumento de 
Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a relação serviços autorizados e prazos para execução.

As Ordens de Serviço Parciais serão emitidas pelo fiscal do contrato, instruindo a execução progressiva dos trabalhos e 
farão parte da documentação de comprovação dos serviços realizados, juntamente com o Boletim de Medição, a Memória 

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as: 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)  
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s estabelecidas pela CONTRATANTE quanto a 

É de responsabilidade da CONTRATADA por meio de do seu coordenador geral, o trabalho de compatibilização de todos 

obtenção de informações oficiais quanto às interferências existentes 

, bem como o atendimento às legislações 

fé e tecnicidade requeridos pelo objeto contratado. 

Emissão, pelo(a) Secretário(a) de Infraestrutura, da Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a relação de 

Indicação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para 

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 

Rejeitar, em todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências a 

A Contratada deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – 
CREA/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, 

A Contratada apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a 
ART junto ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsável técnico 

Infraestrutura, do instrumento de 
ra execução. 

ontrato, instruindo a execução progressiva dos trabalhos e 
realizados, juntamente com o Boletim de Medição, a Memória 
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 Ordem de Serviço e seus Anexos  

 

Na ausência de normas brasileiras deverão ser usada

 

Os serviços serão ordenados em função das demandas de serviços específicos desta licitação em atendimento às 
programações da CONTRATANTE.  

 

Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em qualquer fase de 
sua elaboração, sem prévio aviso.  

 

O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de cada Ordem

 

Os valores para diária de veículo incluem, aluguel, combustível, seguro e demais taxas. A diária do veículo só será medida 
nos dias em que houver visita técnica às obras pela CONTRATADA. 

 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 328.069,50 (trezentos de vinte e oito mil, sessenta e nove reais 

e cinquenta centavos). 

Projeto/Atividade: 3022 

Elemento de despesa: 449051 

Fonte: 0100.000 

16. 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 

 

A Fiscalização de execução do objeto será composta po
comissão, quando for o caso. 

 

Durante a realização dos serviços, deverão ser feitos contatos formais entre a Fiscalização e a CONTRATADA visando o 
acompanhamento dos trabalhos por meio de reuniõe

 

O coordenador deverá participar de todas as reuniões para tratar dos assuntos técnicos contratados, seja com o gestor 
(fiscal) do contrato, seja com diretores, chefes de governo e demais autoridades envolvidas no(s) empreendimento(s).

 

O profissional indicado na Equipe Técnica 
serviços contratados e poderá ser substituído, a pedido da CONTRATANTE, caso não apresente compatibilidade técnica 
com o objeto, e poderá ser substituído
CONTRATADA, desde que aprovada pela administração
imprevistos, licença médica de longa duração, demissão.
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Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis.  

Os serviços serão ordenados em função das demandas de serviços específicos desta licitação em atendimento às 

Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em qualquer fase de 

O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de cada Ordem

Os valores para diária de veículo incluem, aluguel, combustível, seguro e demais taxas. A diária do veículo só será medida 
nos dias em que houver visita técnica às obras pela CONTRATADA.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 328.069,50 (trezentos de vinte e oito mil, sessenta e nove reais 

erá indicar representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

bem como para atestar o recebimento dos serviços, conforme detalhamento apresentado neste Projeto Básico

A Fiscalização de execução do objeto será composta por profissional (ais) credenciado (s) pela CONTRATANTE, ou de 

Durante a realização dos serviços, deverão ser feitos contatos formais entre a Fiscalização e a CONTRATADA visando o 
acompanhamento dos trabalhos por meio de reuniões periódicas. 

O coordenador deverá participar de todas as reuniões para tratar dos assuntos técnicos contratados, seja com o gestor 
(fiscal) do contrato, seja com diretores, chefes de governo e demais autoridades envolvidas no(s) empreendimento(s).

O profissional indicado na Equipe Técnica da CONTRATADA será o responsável pelo acompanhamento e execução dos 
serviços contratados e poderá ser substituído, a pedido da CONTRATANTE, caso não apresente compatibilidade técnica 

tituídopor profissionais de experiência equivalente ou superior
desde que aprovada pela administração, caso esteja impedido de continuar sua atividade em face de fatos 

imprevistos, licença médica de longa duração, demissão. 
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Os serviços serão ordenados em função das demandas de serviços específicos desta licitação em atendimento às 

Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em qualquer fase de 

O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de cada Ordem de Serviço.  

Os valores para diária de veículo incluem, aluguel, combustível, seguro e demais taxas. A diária do veículo só será medida 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 328.069,50 (trezentos de vinte e oito mil, sessenta e nove reais 

erá indicar representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

Projeto Básico. 

r profissional (ais) credenciado (s) pela CONTRATANTE, ou de 

Durante a realização dos serviços, deverão ser feitos contatos formais entre a Fiscalização e a CONTRATADA visando o 

O coordenador deverá participar de todas as reuniões para tratar dos assuntos técnicos contratados, seja com o gestor 
(fiscal) do contrato, seja com diretores, chefes de governo e demais autoridades envolvidas no(s) empreendimento(s). 

será o responsável pelo acompanhamento e execução dos 
serviços contratados e poderá ser substituído, a pedido da CONTRATANTE, caso não apresente compatibilidade técnica 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, a pedido da 
caso esteja impedido de continuar sua atividade em face de fatos 
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A eventual substituição de profissional de que trata o item acima não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como 
motivo para a alteração de quaisquer das condições contratuais, particularmente dos prazos e deverá ser autorizada, 
formalmente, pela CONTRATANTE. 

 

17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

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.

 

Os serviços serão medidos por item previsto na planilha orçamentária, considerando a unid

de-obra e a unidade diária para o veículo. 

 

Quando da emissão da ordem de serviço parcial, a CONTRATADA deverá apresentar um plano de trabalho no qual deve 

incluir a previsão dos itens de planilha a serem utilizados, bem como su

 

O Plano de Trabalho deverá ser previamente aprovado pela fiscalização, que por sua vez atestará os serviços durante a sua 

execução. 

 

A cada medição deverá ser apresentado relatório completo do andamento das atividades,

diários das vistorias realizadas, incluindo informações de análise de projetos revisados, análise de intervenções 

construtivas, avaliações estruturais, análise de interferências e demais atividades realizadas no período.
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A cada medição deverá ser apresentado relatório completo do andamento das atividades, com reg

diários das vistorias realizadas, incluindo informações de análise de projetos revisados, análise de intervenções 

construtivas, avaliações estruturais, análise de interferências e demais atividades realizadas no período.
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