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1. OBJETO 

 

Contratação de serviços de consultoria especializada na ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS 

relativos à FASE 1 do PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, nos trechos 

denominados de 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 do Rio Camaçari e 13.3 do Rio Pedreiras. 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto Básico compreende o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução. No entanto não tem por finalidade apresentar todos os detalhamentos necessários à 

completa execução da obra.  

 

A etapa de Projeto Executivo constitui etapa essencial para o êxito na execução das obras, visto que somente o Projeto 

Executivo possui o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

Assim, compreendida a diferença entre as duas categorias de projeto e, considerando o programa em questão, que versa sobre 

a urbanização integrada, que por sua vez, segue o dinamismo próprio da sua natureza. Faz-se necessária uma avaliação das 

propostas de intervenções apresentadas, para assim possibilitar sua readequação quanto ao melhor atendimento às 

necessidades locais atuais. 

 

Além do fato da proposta de intervenção urbanística, considera-se essencial o detalhamento executivo de todas as 

intervenções, partindo desde levantamento planialtimetrico e cadastrais (que visarão a maior precisão da locação das obras, 

bem como caracterização de eventuais novas interferências), passando pelo detalhamento de elementos estruturais, elétricos 

e de automação, contemplando todas as especificações técnicas para melhor execução, controle, medição e pagamento dos 

serviços prestados. 

 

Portanto, buscando o desenvolvimento social, a recuperação e requalificação urbana, a construção de novos espaços públicos 

para o atendimento à população, a revitalização do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida para a população local, 

a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA vem, por meio deste documento, contratar empresa especializada em Engenharia e 

Arquitetura para apoiar o seu corpo técnico na elaboração de parte dos estudos e projetos executivos que compõem o 

Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari. 

3. REGÊNCIA LEGAL 

 

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

 

4. PRAZOS 

4.1. INÍCIO 

 

Até o 5º dia após a entrega da ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Camaçari à licitante vencedora. 

 

4.2. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

O prazo de execução do contrato será de 5 (cinco) meses contados a partir da emissão da ordem de serviço. 

 

4.3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses contados a partir da sua assinatura. 
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5. VALOR GLOBAL ESTIMADO 

 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 1.527.698,60 (Um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). 

 

6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD U.F. PER UNID. 

PER 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

1 ELABORAÇÃO DE 

ESTUDOS E PROJETOS 

EXECUTIVOS 

RELATIVOS AO 

PROGRAMA DE 

URBANIZAÇÃO 

INTEGRADA NA BACIA 

DO RIO CAMAÇARI 

1 UN - - R$ 1.527.698,60  R$ 1.527.698,60  

VALOR GLOBAL (R$) R$ 1.527.698,60 

 

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

 

7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

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.  

 

A empresa licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (hum) atestado de realização de serviços de projetos de obras de 

saneamento e urbanização integrada, compatível com o objeto da licitação, acompanhado da respectiva ART do contrato, 

emitida pelo CREA ou CAU, comprovando a realização dessa atividade. 

 

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; ou 

• 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.  
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• 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;  

• 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. CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES  

 

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

 

7.2.1. Plano de Trabalho (PT) – 10 (dez) pontos 

 

ITEM EXIGÊNCIA PONTUAÇÃO 

1 
Conhecimento do 

Problema 

NÃO APRESENTADO INSATISFATÓRIO REGULAR BOM 
MUITO 

BOM 

0 1 1,5 2 2,5 

 
A licitante deverá apresentar, de forma sucinta o conhecimento sobre os trabalhos que serão desempenhados, 

conforme objeto e escopo deste Termo de Referência, devendo apresentar dados específicos, bem como 

abordar os principais aspectos dos serviços a serem contratados. 

2 
Metodologia e 

Organização  

NÃO APRESENTADO INSATISFATÓRIO REGULAR BOM 
MUITO 

BOM 

0 1 1,5 2 2,5 

 

Descrição da metodologia de trabalho, apresentando, de forma clara e objetiva, os métodos, critérios e formas 

propostas pela licitante para a prestação dos serviços, considerando: as atividades, rotinas de aquisição de 

informações, cronologia dos trabalhos e a estrutura organizacional correspondente, relação da equipe técnica, 

funções e responsabilidades, a forma como esta lidará com diferentes naturezas de serviços, as peculiaridades 

próprias dos serviços, do controle de qualidade e o relacionamento com a Contratante. Deverá apresentar as 

etapas de trabalho em forma fluxograma.  

3 Infraestrutura  
NÃO APRESENTADO INSATISFATÓRIO REGULAR BOM 

MUITO 

BOM 

0 1 1,5 2 2,5 

 
A licitante deverá apresentar as características da infraestrutura de que dispõe e que estará disponível para a 

execução dos serviços a serem executados, tais como instalações físicas, equipamentos, softwares, dentre 

outros. 

4 
Recursos 

humanos 

NÃO APRESENTADO INSATISFATÓRIO REGULAR BOM 
MUITO 

BOM 

0 1 1,5 2 2,5 

 Apresentar em forma de organograma os recursos humanos que estarão disponíveis para a execução dos 

trabalhos, apresentando suas funções e responsabilidades, bem como sua inter-relação e hierarquia. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 PONTOS  
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7.2.2. Experiência da Empresa (EE) - 30 (trinta) pontos 

Experiência da Empresa (EE) 

Elemento a ser avaliado N° 

Pontuação 

por 

Atestado 

Pontuação 

Máxima 

Coordenação e compatibilização de projetos de infraestrutura 2 2 4 

Elaboração de projeto de urbanização, com paisagismo, mobiliário/ 

equipamentos urbanos e acessibilidade 
2 2 4 

Elaboração de projeto de urbanização canal ou rios ou córregos em área 

urbana 
1 2 2 

Elaboração de projeto de infraestrutura contendo projeto geométrico, 

terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização 
2 2 4 

Elaboração de projeto de macrodrenagem 1 2 2 

Elaboração de projeto de iluminação pública para sistema viário e praças 

ou parques urbanos 
2 2 4 

Elaboração de projeto de saneamento, contendo rede de esgotamento 

sanitário e estação elevatória de esgoto em área urbana 
1 2 2 

Execução de estudos geológicos e/ou geotécnicos 2 2 4 

Execução de estudos hidrológicos 1 2 2 

Levantamento topográfico 1 2 2 

TOTAL 30 

 

A licitante deve possuir em seu nome, na data da licitação, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, de acordo com os critérios considerados que comprovem a experiência da empresa.  
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7.2.3. Experiência da Equipe Técnica Mínima (ET) – 60 (Sessenta) Pontos 

EQUIPE MÍNIMA 

Profissional/ 

Função 
Elementos a serem avaliados 

Máximo  

de 

atestados 

Pontuação 

por 

atestado 

Pontuação 

máxima 

1 

Coordenador 

Engenheiro 

ou arquiteto 

Coordenação de projeto de urbanização, 

com paisagismo, mobiliário/ equipamentos 

urbanos e acessibilidade 

2 4 8 

Coordenação de projeto de infraestrutura 

contendo projeto geométrico, 

terraplenagem, pavimentação, drenagem, 

sinalização e iluminação pública 

2 2 4 

Coordenação de projeto de saneamento, 

contendo rede de esgotamento sanitário 
1 2 2 

Coordenação de Orçamento Executivo 2 2 4 

2 
Arquiteto e 

Urbanista 

Elaboração de projeto de urbanização, com 

paisagismo, mobiliário/ equipamentos 

urbanos e acessibilidade 

2 2 4 

Elaboração de projeto de urbanização – 

canal, rios ou córregos em área urbana 
2 3 6 

3 
Engenheiro 

Civil 

Elaboração de projeto de infraestrutura 

contendo projeto geométrico, 

terraplenagem, pavimentação, drenagem e 

sinalização 

2 4 8 

Elaboração de orçamento para obras de 

infraestrutura 
2 2 4 

4 

Engenheiro 

Civil ou 

Sanitarista 

Elaboração de projeto de macrodrenagem 2 2 4 

5 

Engenheiro 

Civil ou 

Sanitarista 

Elaboração de projeto de saneamento, 

contendo rede coleta de esgotamento 

sanitário 

2 4 8 

Elaboração de projeto de estação elevatória 

de esgoto 
1 2 2 

6 
Engenheiro 

Eletricista 

Elaboração de projeto de iluminação 

pública para sistema viário e/ou praças e/ou 

parques urbanos 

2 2 4 

Elaboração de projeto de rede de 

instalações elétricas, incluindo alimentação 

e subestação 

1 2 2 

TOTAL 60 
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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 – CAT’s, ou outro 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, 

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. 

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

FORMULA ABAIXO: 

NT = PT + EE + ET 

Onde: 

 

NT = Nota da Proposta Técnica; 

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 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: 

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 
neste Edital. 

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

 

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. 

 

A aprovação dos projetos, para efeito de pagamento, também estará sujeita, além do disposto nos itens acima, a apresentação 

e aprovação da planilha orçamentária. 

 

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. 

9. 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.  

 

É de responsabilidade da CONTRATADA seguir as orientações e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE quanto a 

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 obtenção de informações oficiais quanto às interferências e ao 

atendimento de redes existentes nos locais destinados à implantação dos projetos. 

10. OBRIGAÇÕES DA 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; 

• 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 quantitativos; 

• 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. 
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11. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Após a emissão da respectiva Ordem de Serviço e antes de iniciar qualquer serviço, deverá ser realizada uma reunião inicial 

para as definições iniciais do projeto a ser elaborado. Devem estar presentes na reunião os profissionais representantes da 

CONTRATADA e da CONTRATANTE. 

 

Nesta reunião inicial deverá ser definido também o cronograma físico-financeiro para elaboração dos serviços, pelo fiscal 

representante da SECRETARIA, em conjunto com o Coordenador Geral representante da CONTRATADA. O prazo deverá 

ser acordado da melhor maneira objetivando a exequibilidade dos serviços contratados. 

 

No cronograma físico-financeiro deverá conter a descrição detalhada de cada etapa, informando a entrega de cada produto. 

Ao Final da reunião deverá ser aprovado o cronograma físico-financeiro pelo fiscal dos serviços representante da 

SECRETARIA e pelo Coordenador Geral representante da CONTRATADA. 

 

A Contratada deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – 

CREA/BA e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando 

responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, 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 e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT junto ao 

CAU/BA, quitada, em nome da empresa e do responsável técnico da empresa pelo Contrato.  

 

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 de 

cálculo dos quantitativos. 

 

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as: 

• Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)  

• Especificações deste Edital  

• Ordem de Serviço e seus Anexos  

 

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 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 de Serviço.  

 

A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no escritório central da 

empresa. Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o suporte aos técnicos 

alocados no escritório de campo (local da execução 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. 
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A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos técnicos em até 48 horas da data de recebimento da Ordem de Serviço, sob 

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 Cronograma Físico-Financeiro do contrato até cinco dias corridos após o recebimento 

da Ordem 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 Cronograma Físico-

Financeiro. 

 

Cinco dias corridos antes da conclusão de cada etapa, a CONTRATADA deverá entregar o produto correspondente para 

análise da CONTRATANTE, sob pena de cobrança de multa por atraso. 

 

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

 

Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da 

CONTRATANTE, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior. 

 

Para o recebimento definitivo será necessária a comprovação de aprovação de todos os projetos, conforme necessário, nos 

órgãos competentes, na forma exigida em normas legais vigentes. 

 

Acompanham o presente documento os seguintes anexos: 

 

• Anexo II – Detalhamento dos Produtos 

• Anexo III – Planilha Orçamentária 

• Anexo IV – Cronograma 

• Anexo V – Composições de Preço 

• Anexo VI – Estudos e Projetos Básicos 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Projeto/Atividade: 3019 - URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI 

Elemento de despesa: 3.33.90.51 

Fonte: 0100.000 

13. 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. 

 

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

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 reuniões periódicas, quando serão lavradas atas que deverão ser devidamente 

assinadas pelos representantes da CONTRATANTE e do Contratado. 
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O coordenador geral 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 de Licitação será o responsável pelo acompanhamento e execução dos serviços 

contratados e poderá ser substituído, a pedido da CONTRATANTE, caso não apresente compatibilidade técnica com o objeto, 

e poderá ser substituído, a pedido da CONTRATADA, caso esteja impedido de continuar sua atividade em face de fatos 

imprevistos, licença médica de longa duração, demissão. 

 

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. 

14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

14.1. Caderno de estudos preliminares 

 

14.1.1. Levantamento Planialtimetrico e Cadastral  

 

O serviço será medido por metro quadrado de área efetivamente levantada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II 

– Detalhamento dos Produtos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da quantidade medida, pelo 

respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.1.2. Investigações Geotécnicas 

 

14.1.2.1. Mobilização, Instalação e Desmobilização Sondagem Percussão 

 

A medição será feita por unidade aprovada. O valor unitário para pagamento compreende a mobilização, instalação e 

desmobilização da equipe e equipamentos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da quantidade de 

mobilizações realizadas, pelo preço unitário apresentado. 

 

14.1.2.2. Desmontagem, Transporte e Montagem de Equipamentos Por Furo 

 

A medição será feita por unidade aprovada. O valor unitário para pagamento compreende a desmontagem, transporte dos 

equipamentos por furo. e montagem mobilização, instalação e desmobilização da equipe e equipamentos. O valor para 

pagamento será obtido por meio da multiplicação da quantidade de furos executados, pelo preço unitário apresentado. 

 

14.1.2.3. Sondagem a Percussão – SPT 

 

A medição será feita por metro de sondagem realizada, devidamente apresentada em relatório técnico assinado pelo 

responsável técnico e aprovada pela fiscalização. O valor unitário para pagamento compreende a execução dos furos e 

emissão de relatórios, exceto mobilizações. O valor para pagamento será obtido da multiplicação da quantidade em metros 

de sondagem realizada, pelo preço unitário apresentado. 

 

14.1.2.4. Sondagem a Percussão com Torque– SPT-T 

 

A medição será feita por metro de sondagem realizada, devidamente apresentada em relatório técnico assinado pelo 

responsável técnico e aprovada pela fiscalização. O valor unitário para pagamento compreende a execução dos furos e 

emissão de relatórios, exceto mobilizações. O valor para pagamento será obtido da multiplicação da quantidade em metros 

de sondagem realizada, pelo preço unitário apresentado. 

 

14.1.2.5. Sondagem a Trado – ST 
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A medição será feita por metro de sondagem realizada, devidamente apresentada em relatório técnico assinado pelo 

responsável técnico e aprovada pela fiscalização. O valor unitário para pagamento compreende a execução dos furos e 

emissão de relatórios, inclusive mobilizações. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da quantidade 

em metros de sondagem realizada, pelo preço unitário apresentado. 

 

14.1.2.6. Ensaios (Caracterização Completa, Compactação Proctor Normal e ISC na Energia Normal) 

 

A medição será feita por ensaio realizado, com resultados devidamente apresentados em relatório técnico assinado pelo 

responsável técnico. O valor unitário para pagamento compreende a execução dos ensaios e emissão de relatórios. O valor 

para pagamento será obtido por meio da multiplicação da quantidade de ensaios realizados, pelo respectivo preço unitário 

apresentado. 

 

14.2. Caderno Executivo de Macrodrenagem 

 

14.2.1. Projeto Executivo de Macrodrenagem  

 

O serviço será medido por quilômetro de canal projetado e aprovado, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento 

dos Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos hidráulico, geométrico, 

geotécnico, terraplanagem e estrutural. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da extensão projetada 

em quilômetros, pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.3. Caderno Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

O pagamento dos estudos e projetos previstos para elevatória (itens 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4 e 14.3.6) no caderno de esgotamento 

sanitário fica condicionado, além das definições descritas abaixo, a apresentação de todos os estudos e projetos (itens 14.3.2, 

14.3.3, 14.3.4 e 14.3.6), de modo a garantir a execução e funcionalidade do empreendimento. 

 

14.3.1. Projeto Executivo Hidráulico de Redes Coletoras de Esgoto 

 

O serviço será medido por quilômetro rede projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão de todos os projetos, conforme descrito no 

Anexo II, detalhamento dos produtos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da extensão projetada 

em quilômetros, pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.3.2. Projeto Executivo Hidráulico, de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação de Estações Elevatórias de 

Esgoto (Q≤25 L/s) 

 

O serviço será medido por unidade projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos Produtos. 

O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão de todos os projetos, conforme descrito no Anexo II, 

detalhamento dos produtos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação do número de unidades projetadas, 

pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

 

14.3.3. Projeto Executivo Estrutural de Estações Elevatórias de Esgoto (Q≤ 25 l/s), além dos blocos de ancoragem e 

caixas previstos nas Linhas de Recalque 

 

O serviço será medido por unidade, projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos Produtos. 

O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão de todos os estudos e projetos, conforme descrito no 

Anexo II, detalhamento dos produtos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação do número de unidades 

projetadas, pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.3.4. Projeto Executivo de Estruturas de Concreto Armado em Sistemas de Esgotamento Sanitário 
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O serviço será medido por metro cúbico, projetado e aprovado, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão de todos os projetos, conforme descrito no 

Anexo II, detalhamento dos produtos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação do volume (m3) 

projetado, pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.3.5. Projeto Executivo Elétrico (Até 20 kW) para unidades que compõem os Sistemas de Esgotamento Sanitário 

 

O serviço será medido por unidade, projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos Produtos. 

O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão de todos os estudos e projetos, conforme descrito no 

Anexo II, detalhamento dos produtos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação do número de unidades 

projetadas, pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.3.6. Projeto Executivo de Automação para unidades que compõem os Sistemas de Esgotamento Sanitário  

 

O serviço será medido por unidade, projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos Produtos. 

O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão de todos os estudos e projetos, conforme descrito no 

Anexo II, detalhamento dos produtos. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação do número de unidades 

projetadas, pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.4. Caderno Executivo de Infraestrutura Viária 

 

O pagamento dos projetos previstos no caderno de infraestrutura viária fica condicionado, além das definições descritas 

abaixo, a apresentação de todos os projetos (geométrico, terraplanagem, microdrenagem pavimentação, sinalização e 

iluminação pública), de modo a garantir a execução e funcionalidade do empreendimento. 

 

Os preços unitários contemplam projetos para todo o conjunto (via, ciclovia e passeio). 

 

14.4.1. Projeto Executivo Geométrico (Infraestrutura Viária) 

 

O serviço será medido por quilômetro de via projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos geométricos. O valor para 

pagamento será obtido por meio da multiplicação da extensão de vias projetadas em quilômetros, pelo respectivo preço 

unitário apresentado. 

 

14.4.2. Projeto Executivo de Terraplanagem (Infraestrutura Viária) 

 

O serviço será medido por quilômetro de via projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos de terraplanagem. O valor para 

pagamento será obtido por meio da multiplicação da extensão de vias projetadas em quilômetros, pelo respectivo preço 

unitário apresentado. 

 

14.4.3. Projeto Executivo de Microdrenagem (Infraestrutura Viária) 

 

O serviço será medido por quilômetro de via projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração dos projetos de microdrenagem. O valor para pagamento 

será obtido por meio da multiplicação da extensão de vias projetadas em quilômetros, pelo respectivo preço unitário 

apresentado. 

 

14.4.4. Projeto Executivo de Pavimentação (Infraestrutura Viária) 

 

O serviço será medido por quilômetro de via projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos de pavimentação. O valor para 

pagamento será obtido por meio da multiplicação da extensão de vias projetadas em quilômetros, pelo respectivo preço 

unitário apresentado. 
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14.4.5. Projeto Executivo de Sinalização Viária (Infraestrutura Viária) 

 

O serviço será medido por quilômetro de via projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos de sinalização. O valor para 

pagamento será obtido feito por meio da multiplicação da extensão de vias projetadas em quilômetros, pelo respectivo preço 

unitário apresentado. 

 

14.4.6. Projeto Executivo de Iluminação Pública (Infraestrutura Viária) 

 

O serviço será medido por quilômetro de via projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos de iluminação pública. O valor 

para pagamento será obtido por meio da multiplicação da extensão (em quilômetros) de vias contempladas nos projetos, pelo 

respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.5. Caderno Executivo de Urbanização 

 

14.5.1. Projeto Executivo de Urbanização 

 

O serviço será medido por área (metro quadrado) estudada, projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo 

II – Detalhamento dos Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão do projeto 

urbanístico, conforme Anexo II. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da área (metro 

quadrado) projetada, pelo respectivo preço unitário apresentado e pelo respectivo coeficiente de cada etapa, a saber: 

 

• Etapa 1: 20% na entrega e aprovação do estudo preliminar 

• Etapa 2: 30% na entrega e aprovação do anteprojeto 

• Etapa 3: 50% na entrega e aprovação do projeto executivo 

 

14.5.2. Projeto Executivo de Paisagismo 

 

O serviço será medido por área (metro quadrado) projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – 

Detalhamento dos Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão do projeto de 

paisagismo. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da área (metro quadrado) projetada, pelo 

respectivo preço unitário apresentado. 

 

14.5.3. Projeto Executivo de Equipamentos Urbanos 

 

O serviço será medido por formato aprovado, A1 ou equivalente. As memórias de cálculo são de apresentação obrigatória e 

parte integrante do projeto. A apresentação deverá ser feita conforme Anexo II – Detalhamento dos Produtos. O valor unitário 

para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos executivos de equipamentos urbanos. O valor para 

pagamento será obtido por meio da multiplicação da quantidade de pranchas, pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 

No caso de projeto em que o critério de medição seja o número de formatos apresentados, a escala de apresentação e a 

distribuição dos desenhos deverá ser sempre previamente acordada com o FISCAL DO CONTRATO. 

 

Os projetos deverão ser apresentados sempre em formato A1, ou conforme acordado com o FISCAL DO CONTRATO. Para 

efeito de medição, será utilizada a seguinte tabela de equivalência 

 

FORMATO A0 A1 ALONGADO A1 A2 A3 A4 

EQUIVALÊNCIA 1,6 A1 1,2 A1 1 A1 0,7 A1 0,5 A1 0,3 A1 
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14.6. Caderno de Orçamento Executivo 

 

O serviço será medido por percentual incidido sobre o preço global previsto para o orçamento, da seguinte forma: 

 

Descrição 
Percentual sobre 

o valor global 

Trecho 3 (Rio Camaçari) 18% 

Trecho 4 (Rio Camaçari) 8% 

Trecho 5 (Rio Camaçari) 8% 

Trecho 8 (Rio Camaçari) 13% 

Trecho 9 (Rio Camaçari) 20% 

Trecho 10 (Rio Camaçari) 20% 

Trecho 11 (Rio Camaçari) 2% 

Trecho 13.3 (Rio das Pedreiras) 1% 

Consolidação do Orçamento 10% 

TOTAL 100% 

 

O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão do orçamento de todas as obras previstas em cada 

trecho, bem como a consolidação de todos os trechos e dimensionamento e orçamentação dos custos indiretos (canteiros, 

mobilização/desmobilização e administração local). 

  

O pagamento será feito por meio da multiplicação do respectivo percentual do trecho orçado e aprovado, pelo respectivo 

preço unitário apresentado. A apresentação do orçamento deve seguir as premissas indicadas no Anexo II – Detalhamento 

dos Produtos. 

 

O valor relativo à consolidação do orçamento só poderá ser medido e pago após a aprovação dos demais trechos. 

 

14.7. Serviços Complementares de Projeto  

 

14.7.1. Serviços de Coordenação 

 

A quantidade de horas a ser medida mensalmente, para as atividades de coordenação, no decorrer do prazo contratual, será 

correspondente aos serviços efetivamente entregues, aprovados e medidos pelo FISCAL DO CONTRATO, no mês, a ser 

calculado da seguinte forma: 

 

HH = (TM / (VT – VC)) x HT 

 

Sendo: 

 

HH= Quantidade de hora-homem a ser medida 

TM=  Medição dos serviços efetivamente entregues e aprovados 

VT=  Valor total contratual 

VC=  Valor previsto para serviços de coordenação 

HT= Quantidade de hora-homem total prevista em contrato 

 

O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação da quantidade de HH, pelo respectivo preço unitário 

apresentado. 

 

Em caso de aditivo de valor, os índices da fórmula acima deverão ser acrescidos proporcionalmente a porcentagem solicitada 

para o aditivo de valor. Em caso de redução dos serviços previstos pela SEINFRA, não haverá medição da coordenação sobre 

o valor dos serviços não executados. 
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14.7.2. Perspectivas artísticas / maquete eletrônica 

 

O serviço será medido por unidade projetada e aprovada, a ser apresentado conforme Anexo II – Detalhamento dos 

Produtos. O valor unitário para pagamento compreende a elaboração e emissão dos projetos específicos, conforme 

planilha de preços. O valor para pagamento será obtido por meio da multiplicação do número de unidades projetadas, 

pelo respectivo preço unitário apresentado. 

 


