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1. OBJETIVO 
 
O presente documento tem por objetivo Contratação de Empresa para execução de serviços 
técnicos especializados de engenharia consultiva para coordenação de projetos e supervisão 
técnica, ambiental e social das obras do Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, 
Social e Ambiental, no Município de Camaçari-Bahia. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O objetivo geral do PROGRAMA é promover a integração e desenvolvimento urbano, 
social e ambiental do Município de Camaçari, por meio da oferta de infraestrutura urbana e da 
implementação de uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico sustentável. 
 
2.2. As obras propõem-se à melhorar as condições de infraestrutura, priorizando o setor de 
infraestrtura urbana mediante o aumento da cobertura e do acesso aos serviços de 
pavimentação, drenagem e qualificação urbana com qualidade. 
Essas obras permitirão qualidade de vida para que os habitantes possam desenvolver melhor 
suas atividades, propiciando diversos benefícios, em atendimento de necessidades sociais, 
ambientais e de segurança. 
 
2.3. Diante das características do trabalho, o Município de Camaçari, definiu pela Contratação 
de Empresa de engenharia consultiva para coordenação de projetos e supervisão técnica, 
ambiental e social das obras do Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e 
Ambiental, para realização das tarefas de forma eficiente, e sejam executadas conforme os 
projetos executivos e com os devidos controles requeridos por Normas Técnicas e 
necessárias. 
 
2.4. Para que esses benefícios sejam alcançados se faz necessário que todas as atividades 
sejam executadas de forma estruturada e organizada, o que justifica a contratação de uma 
Empresa de Coordenação de Projetos e Supervisão de Obras que terá uma visão ampla e 
integrada dessas atividades.  
Os recursos financeiros para contratação da Empresa Supervisora para as Obras estão 
previstos no Contrato de Financiamento que a PMC - Prefeitura Municipal de Camaçari firmou 
com a CAF – Corporação Andina de Fomento / Banco de Desenvolvimento da América Latina. 
A prefeitura deverá contratar os serviços de apoio técnico, através da modalidade 
Concorrência Pública, do tipo Técnica e Preço, no regime de execução empreitada por preço 
unitário, para a prestação destes serviços. 

 
Sobre o assunto, prescreve o art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, com 
o seguinte teor: 
 

“Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. 
Para os fins dessa Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados 
aqueles arrolados em seu art. 13, especialmente os previstos no inciso IV, a seguir: 
“Art. 13... 
IV – "fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços”. 
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Percebe-se, portanto, que a lei de contratos e licitações, que disciplina contratações no âmbito 
da administração pública, admite a contratação de empresas de consultoria para assessorar 
e prover informações complementares que subsidiem a ação fiscalizadora do órgão 
encarregado pela execução de obras e serviços. 
 
As atividades de execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para 
coordenação de projetos e supervisão técnica, ambiental e social das obras, objeto do 
presente edital, demandam o suporte de empresa especializada que atuará apoiando à 
Prefeitura Municipal de Camaçari, na gestão dos projetos, das obras e serviços. Para isso, a 
contratada deverá fornecer os dados pertinentes aos contratos e/ou instrumentos congêneres, 
com base nas informações devidamente consolidadas, de maneira a possibilitar a 
interpretação de eventos e de não conformidades, bem como propiciar informações e 
relatórios que subsidiem a adequada tomada de decisão pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari nas suas ações, de acordo com as exigências técnicas e administrativas 
especificadas no respectivo edital e nas regras que compõem o Programa.  
 

As metas a serem alcançadas com a contratação destes serviços estão atreladas as entregas 
das obras dentro dos prazos, dos custos previstos e nos padrões de qualidade estabelecidos, 
tendo indicadores de resultados monitorados e documentados, com matriz de resultados de 
forma que possam ser utilizados como orientação para implantação de fases do Programa, 
garantindo trasferência de conhecimento para os técnicos da Unidade Gestora do Programa 
e das secretarias envolvidas.  

 

 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
3.1. Trata-se de serviço, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e serviços, a ser 
contratado mediante licitação, na modalidade Concorrência Pública. 

 
3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da Lei n° 8.666 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações. 

 

3.3. A modalidade Técnica e Preço foi adotada para a concorrência pretendida em função da 
catacterística do objeto que demandam equipe técnica experiente e especializada, apoiada 
por empresa com grande expertise nos serviços que serão desenvolvidos. Em função disso, 
o preço da futura contratação não é o mais importante, respeitando o limite do orçamento 
apresentado, sendo crucial, para o desenvolvimento dos serviços e o atingimento das 
demandas de interesse público, a experiência e formação da equipe técnica e a expertise da 
futura contratada. 

 

3.4. As fórmulas a serem adotadas para o julgamento das Propostas de Preço e para a 
ponderação das Propostas Técnica e de Preço refletem as necessidades da Administração 
Municipal, ou seja, obtenção da melhor Proposta Técnica por um preço que seja igual ou 
menor do que aquele fixado no orçamento da licitação. 
 
Em se tratando do Programa de Integração Urbana, Social e Ambiental junto a CAF, apresentado no 
ANEXO I, de elevado interesse municipal e de relevante importância econômica, ambiental e social, 
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necessita-se, frente às diversas demandas da administração pública, recorrer ao processo licitatório, 
a partir da avaliação com critério de Técnica e Preço, de modo a contratar empresa especializada na 
prestação dos serviços de supervisão de obras com o uso de processo e plataformas BIM, descritos 
neste documento. 
 
A Lei nº 8.666/93, ESTABELECE EXPRESSAMENTE em seus artigos 13 e 46, que os serviços de 
fiscalização, gerenciamento ou supervisão são considerados técnicos especializados e, portanto, 
deve-se utilizar o tipo técnica e preço, in verbis: 
 

“Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
[...]  
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;" 
“Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos 
técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o 
disposto no § 4 o do artigo anterior." 

 

Com intuito de resgatar o voluntas legis, bem como sanear eventuais divergências de 
entendimento quanto ao não enquadramento dos serviços de Elaboração de Projetos e 
Supervisão como serviços comuns, o Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia - 
CONFEA recomendou através da Decisão plenária PL0365/2014 na qual confirmou o 
entendimento que: 
 

[....]  
“2) Definir que, tecnicamente, no âmbito da Engenharia ou da 
Agronomia, os serviços de engenharia e agronomia que exigem 
habilitação legal para sua elaboração, com a obrigatoriedade de 
emissão da devida ART perante o Crea, tais como projetos, consultoria, 
fiscalização, supervisão, perícias, laudos e estudos técnicos jamais 
poderão ser classificados como serviços comuns, dada a sua natureza 
intelectual, científica, técnica, risco aos recursos hídricos, meio 
ambiente e humano, caracterizando-se como serviços técnicos 
profissionais especializados, de grande complexidade.” 

 
Considerando também e, em defesa da estratégia de contratação de empresa especializada em 
supervisão de obras de infraestrutura, edificações 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 da Supervisão 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 
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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). ” 

 

Outro aspecto importante ainda a ser considerado é que tal empresa especializada, objeto 
desta contratação, detenha conhecimentos na plataforma BIM assim como tecnologias 3D que 
se integram ao BIM como nuvem de pontos e etc. A possibilidade da utilização de processo e 
plataformas BIM como ferramenta para supervisão dos programas de obras e coordenação 
dos projetos atende a estratégia BIM BR instituída pelo Decreto no 9.377 de 17 de maio de 
2018 e revogado e substituído pelo Decreto no 9.983 de 22 de agosto de 2019.  
 
Na prática, os longos prazos despendidos para o desenvolvimento dos projetos de engenharia 
e consequentemente potenciais atrasos para início da execução das obras; além é claro com 
o objetivo de aumentar a produtividade, confiabilidade no controle físico-financeiro das obras 
e ganhos reais de qualidade; o Governo Federal apresentou através do decreto n° 9.983, de 
22 de agosto de 2019, a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information 
Modelling (Estratégia BIM BR). Tal implantação da plataforma BIM no Brasil, mais conhecida 
pela sua sigla em inglês: BIM (Building Information Modelling) tem como finalidade de 
promover um ambiente adequado ao investimento desta nova plataforma para construção 
virtual e sua difusão no País. De acordo com a Estratégia BIM BR, o BIM é conceituado da 
seguinte maneira: 
 

“O Building Information Modelling (BIM), ou Modelagem da Informação 
da Construção, é o conjunto de tecnologias e processos integrados que 
permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de 
uma construção, de modo colaborativo, de forma a servir a todos os 
participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo 
de vida da construção.        
 
O modelo é utilizado para demonstrar todo o ciclo de vida da 
construção, incluindo os processos construtivos e fases de instalação, e 
para fornecer informações sobre qualidade e quantidades de materiais, 
segurança, custos, prazos de construção, eficiência energética e 
periodicidade de manutenções preventivas. Sua utilização eleva o nível 
de confiabilidade dos projetos e processos de planejamento e controle 
de obras, gerando aumento da produtividade e economicidade, além de 
resultar em diminuição de custos e de riscos relacionados a construção 
de edificações e infraestrutura. Esse modelo tem se consolidado 
mundialmente como um novo paradigma no desenvolvimento de 
projetos e na gestão e manutenção de obras. ” 
 
 

 

Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas que atenderem às 
exigências deste certame e seus anexos; onde serão admitidas como PROPONENTES 
pessoas jurídicas isoladas ou reunidas em CONSÓRCIO.  
 
4. REGÊNCIA LEGAL 
 
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, nos termos do item 6. 
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5. PRAZOS 
 
5.1 Início 
 
Até o 10º dia após a entrega da ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari à licitante vencedora. 
 
5.2 Prazo de execução do contrato 
 
O prazo para execução do contrato será de 37 (trinta e sete) meses contados a partir da 
Ordem de Serviço Inicial. 
 
5.3 Prazo de vigência do contrato 
 
O prazo de vigência do contrato será de 37 (trinta e sete)  meses contados a partir da sua 
assinatura. 
 
6. VALOR GLOBAL ESTIMADO 
 
O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 15.207.874,60 (Quinze milhões 
duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).  
 
 
7. DETALHAMENTO DO SERVIÇO  
 

 

8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
8.1. O preço proposto deverá levar em consideração o valor global dos SERVIÇOS de 
coordenação de projetos e supervisão e fiscalização de obras no município de Camaçari, no 
qual deverão estar diluídos todos os custos relacionados com a disponibilização dos 
equipamentos, acessórios, mão-de- obra e todos os demais custos diretos e indiretos 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD U.F. 
VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 

COORDENAÇÃO DE 

PROJETOS & SUPERVISÃO 

TÉCNICA, SOCIAL E 
AMBIENTAL DE OBRAS DO 

PROGRAMA DE 
INTEGRAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO, SOCIAL E 
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI / BAHIA, COM 
O USO DE TECNOLOGIAS 

3D 

1 UND 15.207.874,60 15.207.874,60 

VALOR GLOBAL (R$) 15.207.874,60 
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porventura incidentes na prestação dos serviços. 
 
8.2. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 
8.2.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, 
informando, quanto aos produtos (equipamentos), a especificação, fabricante, país de 
procedência e outras características que permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, 
quando possível, prospectos em Português, sem referência às expressões “similar”, de acordo 
com os requisitos indicados neste projeto; 
 
8.2.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta que a proponente 
se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e 
quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive o desembaraço alfandegário, 
dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em moeda 
corrente nacional e internacional; 
 
8.2.3. Indicar na proposta que os preços unitários dos serviços ofertados na licitação serão 
fixos e irreajustáveis; 

 
8.2.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de sua apresentação. 
 
8.2.5. Qualquer opção oferecida pela CONTRATADA, que não atenda as especificações 
contidas no edital, não será levada em consideração durante o julgamento. 
 
8.2.6. Nos preços cotados deverão estar computados todos os tributos, seguros, os encargos 
sociais e trabalhistas, comerciais, equipamentos e instrumentos, necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outros custos indispensáveis à realização 
dos serviços. 
 
8.2.7. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade no cumprimento das disposições 
nela contida, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 
termos, bem como fornecer todos os equipamentos, utensílios e pessoal necessários em 
quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual. 
 
8.2.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Termo. 

 
8.2.9. Apresentar Composição de Preços Unitários no formato .xls em meio digital (CD-r/DVD) 
dos itens de mão de obra direta e despesas indiretas. 

 
9. METAS E ALCANCE 
As atividades referentes a Coordenação de Projetos e Supervisão e Fiscalização das Obras 
visam assegurar a qualidade dos serviços previstos, de forma que os projetos sejam 
obedecidos tecnicamente e controlados com relação a qualidade e quantidade efetivamente 
executada. 
 
9.1. O Programa pretende implantar no conjunto de seus componentes as seguintes metas: 
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9.2. Mobilidade Urbana com pavimentação (140,41 km), drenagem pluvial (140,41km), 
ciclovias / ciclofaixas (18,52 km), obra de arte especiais (725,19m²), sinalização (13,28km) e 
urbanismo / paisagismo de Eixos Estruturantes; 

 
9.3. Qualificação urbana de espaços públicos como: 16 Praças, revitalização de lagoas da 
costa do Município de Camaçari; revitalização de aproximadamente 19 campos e 4 vestiários, 
um horto municipal, Vila dos esportes totalizando em torno de 85.000m² de área construída, 
terminal de integração.  

 
9.4. Qualificação urbana de equipamentos urbanos: requalificação de 3 mercados (38.428,62 
m²), terminais de integração, creches e escolas totalizando em torno de 12.000m² de área 
construída, sendo: requalificação e ampliação de 12 Centros Integrados de Educação Infantil 
(Creches e Pré-Escola); requalificação e ampliação de 8 Unidades Escolares de Ensino 
Fundamental – Anos iniciais. 
 
 

10. LOCALIZAÇÃO E ÁREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS 
 
10.1. Os serviços objeto desta contratação serão executados de acordo com Normas e 
procedimentos estabelecidos neste documento e diretrizes da Contratante por meio da UGP 
(Unidade Gestora do Programa CAF) e gestor do contrato, localizados no Município de 
Camaçari, no Estado da Bahia. A localização das obras pode ser visualizada nos mapas no 
ANEXO I – ESCOPO DO PROGRAMA. 
 
 
11. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços de contratação de empresa de engenharia especializada para coordenação e 
controle de projetos, com análise crítica e compatibilização dos mesmos; e supervisão técnica, 
ambiental e social das obras do Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, em 
Camaçari,  deverão ser realizados de forma a garantir o fiel cumprimento das disposições de 
projeto, das especificações técnicas estabelecidas na legislação nacional pertinente para 
implantação do PROGRAMA. 
 
As principais atividades designadas a Contratada estão elencadas a seguir, destacando, 
todavia, que a Empresa Supervisora atuará sob à fiscalização designada pela Seinfra 
(Secretaria de Infraestrutura do Município) para cumprimento das finalidades requeridas. 
 

 
11.1. Atividades previstas: 
 
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS  
- Coordenação e controle de projetos pela metodologia PMBok; 
- Análise crítica e compatibilização de projetos, utilizando processos de integração e 
plataforma colaborativa para os projetos previamente desenvolvidos na plataforma BIM; 
- Planejamento, acompanhamento, controle fisico e financeiro dos cronogramas  
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de desenvolvimento dos projetos de engenharia e arquitetura; 
- Relatórios mensais; 
- Relatório final; e  
- Boletins de medição dos contratos referentes a estudos e projetos.  
 
ETAPA DE SUPERVISÃO TÉCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL DAS OBRAS 
- Planejamento, acompanhamento, controle físico e financeiro das obras; 
- Controle topogáfico; 
- Acompanhamento de obras via VANTs ou DRONES; 
- Controle tecnológico; 
- Supervisão Ambiental e Social; 
- Comissionamento com entrega técnica da obra, Manual de garantia e manutenção 
preventiva; 
- Relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais; 
- Relatório final; 
- Boletins de medição das obras 
 

11.2. Coordenação e controle de projetos  

 
Cabe a Coordenação e controle de Projetos:  

a) Analisar a suficiência e atualidade dos elementos do Projeto Básico e Projeto Executivo 
(memorial descritivo, memórias de cálculo, desenhos, listas de materiais, e especificações 
técnicas), solicitando ou realizando complementações e detalhamentos específicos, 
quando necessário, além do atendimento as metas e resultados do plano de aquisições 
junto a CAF; 

b) Para os projetos que já serão concebidos e desenvolvidos na plataforma BIM, validar o 
BIM Template do projeto além das premissas para parametrização do modelo; 

c) Analisar o Plano de Qualidade da CONTRATADA para Construção e solicitar eventuais 
alterações necessárias, além do estabelecimento de critérios de inspeção 3D e tolerâncias 
de acordo com as normas técnicas ABNT vigentes; 

d) Promover reuniões técnicas com a CONTRATADA para Construção, a Sub-executora do 
Programa responsável pela ação e o Município de Camaçari, para esclarecimento de 
dúvidas e estudo de eventuais soluções de problemas verificados; 

e) Atuar preferencialmente junto à projetista no caso de necessidade de modificações nos 
projetos ou na metodologia executiva, além das especificações e levantamento de 
potenciais interferências pré-existentes junto ao projeto; 

f) Controlar a circulação, manuseio e arquivamento dos documentos técnicos de projeto, de 
acompanhamento dos serviços nos controles tecnológicos, topográficos e de 
levantamentos para medições, a fim de que o projeto se apresente sempre completo e 
atualizado, através de sistema ou plataforma ERP; 

g) No caso de modificações e alterações de projeto, exigir da CONTRATADA para 
Construção a apresentação de justificativa técnica e financeira, acompanhada do cálculo 
das alterações de quantidades decorrentes, para análise crítica, aprovação para posterior 
encaminhamento para aprovação do Município de Camaçari que, deverá consultar e 
aprovar junto a empresa projetista. A elaboração de atas, assinadas por representantes 
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da CONTRATADA para Construção, da CONTRATADA para Supervisão e da 
Fiscalização do Município de Camaçari, definindo os procedimentos a serem seguidos, 
será admissível apenas em casos emergenciais; 

h) Participar na supervisão e definição de soluções técnicas, sugerindo alternativas ou 
métodos construtivos sustentáveis a serem empregados na execução das obras, cujo 
detalhamento será efetuado pela Projetista; 

i) Verificar o atendimento técnico dos projetos e indicar à Projetista a complementação, 
quando necessária, a estes critérios e especificações; 

j) Elaborar relatórios rotineiros e eventuais, com consolidação mensal dos dados e 
informações, além dos indicativos de andamento físico, necessidades, resultados obtidos 
em pistas experimentais, prospecções efetuadas, bem como a situação geral dos projetos 
e intervenções em andamento; 

k) Supervisionar a elaboração dos desenhos e demais documentos de forma que estes 
atendam aos requisitos determinados nas especificações pertinentes, quanto aos 
procedimentos de apresentação; 

l) Apoiar a Contratante na supervisão da elaboração dos projetos “como construído” (“as 
built”), pelas empresas executoras das obras. 

 

11.3. Trabalhos de campo 
 
- Acompanhamento topográfico de obras, com apresentação dos seguintes produtos: 
 
a) a cada levantamento a empresa CONTRATADA deverá apresentar uma minuta da planta 
topográfica e memorial descritivo para conferência e anuência da fiscalização; 
b) o material entregue à fiscalização deverá ser editado com software, Microsoft Office, 
LibreOffice, BROffice ou compatível, para a edição de textos, planilhas tabelas e gráficos. 
Mapas, Cartas, plantas, cartogramas, perfis topográficos, imagens e ortofotos, devem ser 
georreferenciados e editados em arquivos Shapefile(.shp) e ou em arquivos CAD(.dwg), em 
formato dependendo do levantamento de A3 até A0, com escala a ser definida no ato do 
levantamento podendo variar de 1/50 até 1/10.000 e impressos. Estes documentos deverão 
também ser consolidados em arquivo na extensão PDF; 
c) os desenhos topográficos deverão ser confeccionados em AutoCAD, no formato A1, em 
escala 1/1000 e impressos em plotter, em papel opaco, ou de melhor escala ou formato que 
represente os desenhos topográficos perante a boa técnica e normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT); 
d) a CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 
e) Estudo e solução de possíveis interferências; 
f) Levantamento dos quantitativos efetivamente realizados; 
g) Análise do diário de obras apresentado pela Empreiteira, devidamente atualizado; 
h) Elaboração do diário de obra referente à supervisão dos serviços; 
i) Supervisão da qualidade dos serviços. 

 
11.4. Escopo refente ao apoio das obras 
a) apoio à Fiscalização no que tange ao trabalho das Consultoras, Empreiteiras e 
Fornecedores contratados, assegurando a qualidade e conformidade dos projetos, das obras 
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e fornecimento dos desenhos e especificações técnicas; 
 
b) Apoiar a Contratante no planejamento da execução das obras, fornecimentos e serviços 
em consonância com as diretrizes fornecidas;  

 
c) apoio à Fiscalização nas atividades das Construtoras, Empreiteiras e Fornecedores 
contratados envolvidos de forma a garantir a manutenção do Canteiro de Obras 
permanentemente limpo e que os resíduos de obra e lixo sejam destinados aos locais 
previamente aprovados pela fiscalização ; 
 
d) apoio nos procedimentos para o recebimento de serviços das Construtoras, Empreiteiras 
e Fornecedores contratados envolvidos, atentando para a qualidade requerida; 
 
e) apoiar à CONTRATANTE no monitoramento do cumprimento de metas estabelecidas para 
a implementação das intervenções relacionadas às obras do Programa, com 
acompanhamento  da evolução de cada etapa da obra, de modo a efetuar o controle físico-
financeiro do(s) empreendimento(s), No caso de ser verificado atrasos, deverão ser 
registradas as causas; 

 
f) Acompanhar, especialmente, as atividades críticas e alertar a CONTRATADA para 
Construção, sinalizando à fiscalização sobre os riscos de atraso destas atividades, com o 
objetivo de prevenir atrasos no prazo total; 

 
g) Analisar ou sugerir formas de intervenção, tais como métodos ou procedimentos, que 
minimizem os bloqueios de tráfego local e os impactos nas atividades econômicas diretamente 
afetadas; 

h) Efetuar análise minuciosa de todo o planejamento e do plano de ataque das obra(s) e 
projeto(s), verificando in loco as fases de execução das obras e suas interfaces. 

i) Realizar visitas técnicas periódicas às obras com o objetivo de verificar a evolução dos 
trabalhos e propor medidas para a correção de eventuais desvios. 

j) Apoiar a Contratante na comparação da execução física com a execução financeira das 
obras, de modo a corrigir eventuais desvios que possa ocorrer no empreendimento. 

k) Monitorar à evolução das desapropriações de áreas e as realocações de pessoas 
previstas no(s) Projeto(s) e no(s) Plano(s) Básico(s) Ambiental(is), necessárias à realização 
do empreendimento; 

l) Consolidar e apresentar por meio de relatório conclusivo todas as informações referentes 
às desapropriações e relocações do empreendimento, de forma a possibilitar a PMC uma 
visão global do avanço das liberações de áreas necessárias à realização das obras, no tempo 
adequado, assim como alertar quanto a situações problemáticas que se apresentarem no 
decorrer da realização dos serviços. 

m) Acompanhar e Monitorar os serviços de remoção e/ou relocação de obras de 
infraestrutura, ou de instalações de concessionárias e/ou de serviços públicos, visando a 
liberação da área para execução do(s) empreendimento(s). 

n) Acompanhar e Monitorar à implementação do plano ambiental de construção –, Programa 
de Recuperação de Área Degradada – PRAD e Programa de Mobilização e Desmobilização 
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de mão-de-obra, quando houver, cuja execução será de responsabilidade da construtora para 
tal finalidade: 

o Subprogramas de controle de processos erosivos; 
o Subprogramas de Segurança e Saúde de mão de obra; 
o Subprogramas de controle de material particulado, gases e ruídos e vibrações; 
o Subprogramas de gerenciamento de resíduos e efluentes; 
o Subprogramas de material excedentes; 
o Subprogramas de recuperação de áreas e intervenção de obra e recuperação 

de passivos ambientais; 
o Subprogramas de mobilização e desmobilização de obras. 

 
o) Monitorar e controlar as licenças ambientais e suas condicionantes: 

p) Monitorar e controlar os processos de licenciamento de área de apoio e fontes; 

q) Acompanhar as atividades de fiscalização realizadas pelos Órgãos Ambientais 
responsáveis pelo licenciamento ambiental do empreendimento. 

r) Acompanhar e Monitorar a evolução dos serviços de remoção e/ou relocação de obras 
de infraestrutura ou de instalações de concessionárias de serviços públicos, visando à 
liberação da área para execução do empreendimento. 

 
11.5. Escopo refente à supervisão das obras 
 
a) acompanhamento das obras, relatando o andamento, progresso e problemas de qualquer 
natureza, bem como sugerindo soluções para tais; 

 
b) participação em todas as atividades de campo, visando resolver na obra os problemas 
que ocorram, controlando as alterações, em conjunto com a Fiscalização e monitorando a 
geração de documentos As Built (como construído) de responsabilidade das Empreiteiras; 

 
c) controle das informações para geração dos documentos As Built a cargo das Empreiteiras, 
manuais de operação e manutenção e outros; 
 

d) acompanhamento e controle da execução dos serviços, aferindo o progresso dos projetos, 
obras e fornecimentos, elaborando relatórios gerenciais sucintos, por projeto, obra e 
fornecimento, com destaque nos itens críticos, definindo ações preventivas e corretivas para 
recuperação e correção de desvios, definindo prazos para sua implementação; 
 
e) elaboração dos relatórios de andamento, com verificação dos eventos e/ou quantitativos 
de serviços dos projetos executados, auxiliando a Fiscalização na verificação de que os 
serviços foram concluídos na qualidade requerida conforme os projetos e especificações 
técnicas, responsabilizando-se ainda pela aferição, análise e parecer dos boletins de medição 
apresentados pela Empreiteira, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de protocolo; 
 
f) execução, quando requeridos, e/ou acompanhamento e o apoio à Fiscalização nos 
serviços de sondagens e topografia, entre outros que se façam necessários no decorrer da 
obra; 
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g) acompanhar a execução das obras de acordo com as especificações técnicas, normas 
técnicas vigentes, memoriais descritivos e demais documentos integrantes da documentação 
técnica fornecida pela Contratante, identificando problemas construtivos ou de fornecimentos, 
discutindo-os e sugerindo possíveis correções/complementações mediante entendimentos 
com os mesmos, antes da execução das obras e serviços; 
 
h) propor medidas que busquem o aprimoramento de soluções quando forem constatadas, 
“in loco”, aplicações de métodos inadequados ou insuficientes, pela construtora das obras; 
 
i) dar suporte de apoio técnico com todas as informações de campo, necessárias para 
subsidiar a elaboração dos relatórios internos do PROGRAMA CAF e dos Boletins de Medição 
Mensal (BMM’s); 

 
j) elaboração e emissão de relatórios mensais de acompanhamento de serviços das obras, 
incluindo informações dos quantitativos executados por atividade, relatório fotográfico, 
conforme projetos executivos e especificações técnicas, assim como informações sobre o 
desenvolvimento das obras e serviços; 

 
k) apoiar à fiscalização ao analisar e validar os relatórios de andamento e boletins de 
medição das Empreiteiras e Fornecedores contratados envolvidos; 

 
l) monitorar todos os serviços referentes a terraplenagem das vias a serem trabalhadas, 
inclusive drenagem, que só serão medidos através de levantamentos topográficos, seções, 
planilhas de cubação, etc., cujos levantamentos serão acompanhados e validados por esta 
contratada; 
 
m) executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência, como, 
por exemplo, o apoio à equipe de medição dos serviços de construção das obras; 

 
n) implantar e manter atualizado banco de dados contendo informações e documentos 
relevantes ao bom acompanhamento das obras, a exemplo dos projetos de engenharia, 
cronogramas, fotos, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), licenças e outros 
documentos, bem como todas as revisões e alterações destes; 
 
o) monitorar quanto ao uso das normas técnicas e Legislação em vigor na implantação dos 
projetos executivos, do acompanhamento e controle dos serviços das obras; 
 
p) entregar ao final dos serviços objeto desta licitação, toda documentação geral da obra, e 
registros que subsidiaram as medições, com arquivo de tudo que se refere à mesma, inclusive 
em meio digital; 

 
q) monitorar o inter-relacionamento entre Empresas, Empreiteiras e Fornecedores 
contratados envolvidos a fim de assegurar a consistência das informações de cada 
participantes; 
 

r) controlar o cumprimento, pelas Empresas, Empreiteiras e Fornecedores contratados 
envolvidos, das obrigações, práticas e procedimentos adequados à preservação do meio 
ambiente e em especial a premissas estabelecidas no Sistema de Gestão Ambiental e Social 
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do Programa; 
 
s) Sinalizar à fiscalização do município e à Contratada pela construção, qualquer serviço que 
não esteja de acordo com a técnica ou que ponha em risco à segurança de pessoas ou bens 
de terceiros; 

 
t) controle do progresso real físico-financeiro de todas as atividades, análise das tendências 
de prazos e custos, determinação dos pontos críticos e ações corretivas e preventivas 
necessárias; 
 
u) identificação dos desvios entre o planejado e o executado em relação aos indicadores 
adotados para o controle das obras; 

 
v) desenvolvimento de programações atualizadas periódicas para o desenvolvimento dos 
serviços e implantação das obras; 

 
w) acompanhamento das obras por disciplina, com a solicitação da necessidade de 
elaboração das alterações de projetos (Nota de Alteração de Projeto-NAP) pela empresa 
executora, inclusive da elaboração dos desenhos de As Built correspondente a cada obra 
executada, com atualização periódica a cada 6 (seis) meses. 

 
x) validar junto a fiscalização das obras, as memórias de cálculo das medições mensais das 
obras e serviços executados; 

 
y) Efetuar reuniões quinzenais de supervisão da obra, para avaliação do desempenho das 
partes envolvidas, de maneira a obter subsídios para os processos de melhoria contínua, 
visando melhores desempenhos em obras futuras. 

 
z) Apoio a fiscalização na Análise dos aditivos de prazo e valores propostos pelas 
CONTRATADAS para Construção ; 
 
A execução dos serviços de controle e acompanhamento de campo, será iniciada após 
aprovação do plano de trabalho que deverá ser elaborado e apresentado pela empresa 
Supervisora em reunião com a fiscalização do contrato, antes do início dos trabalhos, objeto 
deste documento. 
 

 
11.6. Do Controle de Obra 
 
A Empresa Supervisora deverá realizar reuniões de acompanhamento, com frequência e 
locais definidos pela Fiscalização, objetivando o “cenário” da obra pela(s) contratada(s) onde 
serão apresentados documentos técnicos da obra. 

 
Deverá ser solicitado da executora e monitorado pela Empresa Supervisora, não se limitando 
a estes, os controles a serem desenvolvidos e atualizados periodicamente: 
i. EAP: gráfica e ponderada; 
ii. Cronograma Detalhado de Atividades; 
iii. Curvas de Acompanhamento Físico (previsto/real/projetado); 
iv. Curvas de Acompanhamento Econômico (previsto/real/projetado); 
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v. Cronograma de Quantidades; 
vi. Lista de Pendências; 
vii. Histogramas de Mão de Obra Direta (MOD); 
viii. Histogramas de Mão de Obra Indireta (MOI); 
ix. Histogramas de Equipamentos; 
x. Programação de Atividades; 
xi. Plano de ação; 
xii. Mapa de Suprimentos e Sub-contratações; 
xiii. Demais caso sejam necessários. 

 
O gestor do contrato  estabelecerá reunião específica com a Empresa Supervisora para 
definição de produtos, modelos, procedimentos e periodicidade que serão cobrados os 
documentos técnicos da(s) Contratada(s). 
 
11.7. Controle topográfico 
 

São atividades do controle topográfico: 

a) Acompanhar os serviços com os levantamentos topográficos necessários à execução do 
controle geométrico e das medições de todas as fases das obras e serviços executados, a 
fim de compatibilizar os dados do projeto executivo; 

b) Verificar a qualidade dos serviços topográficos desenvolvidos pela construtora e, se 
necessário, solicitar a correção das deficiências eventualmente existentes; 

c) Efetuar a conferência topográfica das diversas etapas da obra; 

d) A quantificação dos serviços executados será efetuada pela Construtora e atestada pela 
Supervisora que, quando julgar conveniente, poderá se valer de levantamentos 
topográficos próprios para aferição dos valores apresentados; 

e) A Supervisora deverá assegurar que a Construtora mantenha, em seu canteiro de obras, 
em pastas organizadas adequadamente e disponíveis, os levantamentos topográficos 
realizados. Também a Supervisora deverá ter em seus escritórios da obra, tais arquivos 
acrescidos daqueles levantamentos que executar. 

 

11.8. Controle tecnológico 
 

Cabe ao controle tecnológico: 

a) Supervisionar o controle tecnológico a ser realizado pela CONTRATADA para Construção, 
conforme previsto no seu Plano de Qualidade e na sua programação de inspeções e 
ensaios, mediante supervisão dos ensaios e análise dos seus resultados; 

b) Supervisionar os ensaios e realizar ensaios de contraprova, nos casos de dúvidas quantos 
aos resultados dos ensaios realizados pela CONTRATADA para Construção, de acordo 
com as normas pertinentes da ABNT e do DNIT, fazendo uso de equipe e de equipamentos 
adequados; 

c) Manter, nos escritórios de campo, arquivados em pastas próprias e de forma organizada, 
todos os boletins de ensaios tecnológicos realizados, para liberação dos materiais 
utilizados ou serviços, além do produto final; todos os boletins e fichas de ensaios devem 
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ser assinados e identificados, pelo laboratorista e pelo engenheiro residente da 
CONTRATADA para Construção; ao final da obra, estes documentos devem ser entregues 
para guarda e arquivamento no Município de Camaçari; 

d) Verificar as condições de estocagem e manuseio de materiais postos na obra, assim como 
a utilização de equipamentos apropriados nas frentes de serviço; verificar quanto à 
quantidade e tipo, com vistas a atender os requisitos do projeto, visando à boa execução 
do objeto do contrato; 

e) Os registros dos ensaios para aceitação dos materiais a serem utilizados nas obras, e para 
aceitação e liberação de cada fase dos serviços ou dos produtos a serem controlados 
conforme indicado nas especificações técnicas, devem ser executados em planilhas ou 
formulários a serem definidos em conjunto entre CONTRATADA para Construção, 
CONTRATADA para Supervisão e fiscalização do Município; 

f) Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA, 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. 

 

11.9. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VIA vants OU DRONES  
 

Cabe ao acompanhamento e controle de obras em execução via VANTs ou DRONES & 
controle físico 3D: 

a) Captação de Imagens com Drones: realização de visitas em campo para registro do 
levantamento e avanço físico das obras, mediante operação de drone multirotor equipado 
com câmera de 20mpx, para captação de fotos ortogonais, com sobreposição mínima de 
70% entre fotos e escaneamento 3D para os serviços de edificações;  

b) Ressalva-se que, como são utilizadas técnicas de fotogrametria para gerar os produtos 
indicados, as áreas que apresentem vegetação densa e de alturas variáveis, estas podem 
influenciar no produto final, gerando especialmente distorções nas curvas de nível e na 
visualização de elementos sob a vegetação;  

c) Considerando-se a precisão do levantamento feito com o drones, que possui uma margem 
de erro variável de 5,00m para os registros das coordenadas das imagens. Esta margem 
de erro deverá ser corrigida com a captação de pontos de controle em solo, mediante 
utilização de equipamentos de topografia e equipe de apoio;  

d) Processamento de Imagens: após a captação das imagens 3D de inspeção em campo, 
deverá ser realizada a edição e tratamento das imagens registradas em programas 
específicos e adequados para este fim, onde serão geradas a nuvem de pontos, os 
ortomosaicos retificados das áreas e as curvas de nível baseadas no MDT (Modelo de 
Terreno ou superfície da obra); 

e) Levantamento de Pontos por Topografia: Levantamento de pontos de controle em solo 
para auxílio ao processamento das imagens captadas por drones e de pontos marcantes 
no terreno, tais como confrontantes, árvores, tampas de PV, ruas e afins; 

f) Inserção em arquivo CAD: os produtos gerados no processamento das imagens deverão 
ser inseridos em um arquivo de programa CAD, onde serão inseridos os dados coletados 
em campo, tais como confrontantes, árvores, tampas de PV, ruas e afins, que servirão de 
base para atender outras demandas e estudos. Por fim, também deverá ser gerado um 
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arquivo PDF da planta, em escala, para futura impressão; 

g) Todo produto gerado, como plantas de levantamento, ortofotos e memoriais deverão 
também ser fornecidos via link dedicado e exclusivo para download dos arquivos em 
extensão DWG, PDF e KML (visualização Google Earth);  

h) Não está incluído neste escopo detalhado a identificação de espécies vegetais, definição 
de áreas alagadas e alagáveis, aberturas de picadas, clareiras, levantamento de 
propriedades e edificações vizinhas, cadastros internos de outras edificações além de 
outros serviços específicos e que não estejam descritos anteriormente; 

i) No que tange o acompanhamento das obras a partir da tecnologia com VANTs ou 

DRONES, ressaltamos que os equipamentos tipo drones ou vants a serem utilizados 

deverão estar todos homologados na ANATEL e possuírem cadastro na ANAC (Agência 

Nacional de Aviação Civil) e DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), sendo 

operados por profissionais experientes e com as devidas autorizações pertinentes e 

seguros exigidos pela legislação em vigor, inclusive com seguro contra danos a terceiros. 

Tais documentos como homologações junto a ANATEL, cadastros e / ou certificados junto 

a ANAC e DECEA deverão ser apresentados no processo de licitação deste certame, 

fazendo parte, portanto da qualificação e habilitação técnica da empresa e sua equipe. 

 
11.10. Supervisão ambiental e social 
 

As atividades de supervisão ambiental e social compreendem: 
 

a) Supervisionar todas as questões ambientais envolvidas na execução das obras, tais 

como a reabilitação/recuperação do passivo ambiental e que a execução das obras se 

dê de uma forma ambientalmente correta, incluindo outras ações de supervisão na área 

ambiental que se fizerem necessárias;  

b) Assegurar que a Construtora mantenha disponível em seu canteiro cópias das 

autorizações, licenças, tributos recolhidos e outros documentos pertinentes à execução 

das obras; 

c) Verificar todos os serviços referentes à supervisão ambiental, para garantir o 

atendimento dos critérios de elegibilidade ambiental e o cumprimento das obrigações 

ambientais estabelecidas na legislação;  

d) Apoiar a fiscalização das obras para que a execução respeite as normas e medidas de 

controle ambiental exigidas ou adequadas às atividades em desenvolvimento; 

e) Acompanhar que as medidas de mitigação acordadas sejam oportunamente 

implantadas; 

f) Realizar a caracterização de passivos ambientais encontrados durante a execução e 

apoiar a PMC na adoção da solução mais adequada; 

g) Suporte aos processos Socioambientais compreendendo, dentre outros: 

g.1 Apoio à implantação dos componentes sociais e ambientais do Programa; 

g.2 Apoio ao monitoramento da implementação dos planos e estudos necessários; 
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g.3 Assessoria técnica aos órgãos, entidades, gerências e equipes municipais no 
desenvolvimento das ações de fortalecimento comunitário e de educação ambiental; 

g.4 Apoio ao monitoramento da implantação das medidas de proteção ambiental 
previstas, visando à minimização e mitigação dos possíveis impactos ambientais 
decorrentes da execução das obras; 

g.5 Acompanhamento da reabilitação ambiental das áreas de uso da obra, a serem 
realizadas pela empreiteira contratada;  

g.6 Verificar os serviços referentes à supervisão ambiental, para garantir o atendimento 
dos critérios de elegibilidade ambiental e o cumprimento das obrigações ambientais 
estabelecidas na legislação, contrato de empréstimo e salvaguardas ambientais e 
sociais da CAF;  

h) Registrar no "Livro de Ocorrências ou Diário de Obras" eventuais não conformidades, 

prazo para contorna-las, medidas punitivas e mitigações ocorridas; 

i) Atuar para minimizar o impacto da implantação das obras, durante sua execução, nos 

moradores e usuários dos equipamentos existentes, esclarecê-los a respeito dos 

objetivos do Programa e prepara-los para os novos aspectos após sua conclusão; 

j) Acompanhamento de eventuais remoções de indivíduos ou famílias para garantir o 

pleno atendimento de seus direitos e necessidades; 

k) Divulgação do Programa e de sua evolução, antecipando atividades que interfiram no 

cotidiano dos moradores e usuários dos equipamentos existentes para garantir a 

correta percepção das alterações propostas; 

l) Apoiar a PMC na supervisão e acompanhamento dos programas ambientais, 

fornecimentos e serviços, bem como a supervisão das medições dos serviços 

executados e as ações relativas às intervenções que envolvam o meio ambiente; 

m) Assegurar que a população diretamente afetada pelos efeitos temporários das obras 

esteja informada do ciclo do projeto, de acordo com as normas locais e as políticas 

socioambientais da CAF; 

n) Promover a observância das normas e padrões estabelecidos no contrato de 

empréstimo, nas políticas socioambientais do CAF, bem como das normas técnicas 

pertinentes;  

o) Assessorar a Contratante em todos os aspectos ambientais e sociais do Programa;  

p) Orientar a Contratante para que todas as atividades e ações do Programa atendam aos 

critérios de elegibilidade ambiental;  

q) Realizar a supervisão ambiental relativa a todas as ações do Programa, visando o 

alcance das metas definidas;  

r) Facilitar o diálogo e a coordenação entre as secretarias municipais envolvidas nas 

ações ambientais do Programa;  

s) Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os estudos, projetos e ações de caráter 

ambiental, observando as normas, padrões estabelecidos e as políticas 

socioambientais do CAF;  

t) Orientar, analisar e aprovar os projetos, programas, planos e ações na área ambiental 

no âmbito do Programa CAF;  
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u) Orientar e apoiar a realização de consultas públicas, no que couber; 

v) Supervisionar e avaliar o cumprimento dos requisitos ambientais previstos nos estudos 

de impacto e de controle ambiental, no Plano de Gestão Ambiental, nos contratos com 

as empresas construtoras, na legislação e nas normas nacionais, estaduais e 

municipais, nas políticas socioambientais da CAF e nas licenças ambientais 

concedidas;  

w) Apoiar a Contratante na fiscalização e acompanhamento dos programas ambientais, 

fornecimentos e serviços, bem como a supervisão das medições dos serviços 

executados;  

x) Apoiar a CONTRATANTE quanto ao diligenciamento junto as autoridades ambientais 

no que diz respeito aos processos de licenciamento ambiental dos componentes do 

Programa;  

y) Acompanhar a execução dos programas e ações ambientais durante a implantação das 

obras em conjunto com a supervisão de obras;  

z) Acompanhar a fiscalização das ações relativas às intervenções que envolvam o meio 

ambiente;  

aa)  Apresentar periodicamente à CONTRATANTE, a avaliação sobre a eficiência dos 

projetos de natureza ambiental relacionados às intervenções físicas previstas e sobre 

os ajustes necessários;  

bb)  Apoiar as auditorias ambientais independentes;  

cc)  Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos e de 

resultados, de cunho ambiental, como parte do sistema de monitoramento e avaliação 

do programa;  

dd)  Apoiar a CONTRATANTE na elaboração das respostas referentes aos 

questionamentos de caráter ambiental formulados pela sociedade civil e outras partes 

interessadas nos programas previstos.  

ee)  Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência;  

ff) Apoiar a CONTRATANTE na supervisão e garantia dos aspectos e providências 

referentes a segurança do trabalho;  

gg) Orientar a CONTRATANTE na elaboração dos Termos de Referência e participar das 

reuniões de validação, quando convocado;  

hh) Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Programa, em sua área de 

competência.  

ii) Proceder à análise técnica para a aprovação de planos, programas e projetos técnicos 

inerentes aos aspectos sociais do Programa CAF;  

jj) Acompanhar a implantação dos planos, programas e projetos relacionados com as 

ações sociais do Programa;  

kk) Propor a aquisição de bens, contratação de serviços e projetos sociais, contendo 

planejamento executivo, cronograma de execução, especificações, métodos e 

processos aplicáveis;  

ll) Apoiar a elaboração de documentos de licitação para a aquisição de bens, serviços e 

projetos no âmbito social;  
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mm) Monitorar o cumprimento de metas e procedimentos estabelecidos para 

implantação dos projetos sociais;  

nn)  Elaborar relatórios sobre os resultados alcançados na implantação dos projetos sociais 

e ambientais;  

oo)  Apoiar a preparação de documentação necessária à auditoria do Programa no âmbto 

ambiental e social; e  

pp)  Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.  

 
11.11. Das diretrizes gerais do escopo 
 
 

A Empresa Supervisora deverá conhecer o escopo e os procedimentos do Programa através 
de informações disponibilizadas pela Contratante por meio do fiscal do contrato, para exercer 
com segurança as atividades de Supervisão das Obras, bem como demais atividades 
abrangidas no escopo deste TR. 
 
Os padrões éticos da Empresa Supervisora deverão ser coincidentes com os da Contratante 
e deverão ser aplicados com rigor, em todos os níveis de sua atuação, tendo acesso às obras, 
aos serviços e às fontes de informações que forem julgados necessários ao desempenho de 
sua missão, mesmo que estejam de posse dos Empreiteiros e Fornecedores. 
 
A Empresa Supervisora deverá desenvolver suas atividades com atuação de forma integrada 
e sincronizada com os esforços de todos os demais envolvidos com os projetos e as obras 
(Consultoras, Empreiteiras e Fornecedores), garantindo ao Contratante com as metodologias 
de trabalho utilizadas a evolução adequada da implantação dessa(s) obra(s) e dos projetos 
dentro das metas traçadas. 
 
A Empresa Supervisora, como representante credenciada do Contratante no Canteiro de 
Obras, terá sob a sua responsabilidade a obediência e o conhecimento de todas as 
recomendações presentes nas especificações de obras do Projeto, bem como deverá 
executar os serviços de supervisão e acompanhamento das atividades relativas à implantação 
física das obras, especialmente quanto ao planejamento, administração, apoio à fiscalização 
técnica e de produção, verificação de resultados, observância dos manuais, normas de higiene 
e segurança do trabalho, mantendo o perfeito entrosamento com os demais órgãos envolvidos 
nas obras e assegurando a perfeita execução das mesmas de acordo com os padrões de 
segurança e qualidades exigidos, dentro dos prazos, custos e condições estipuladas. 

 
Além disso, será exigido da Empresa Supervisora: 
 
a) mão de obra de prestação de serviços para atender às necessidades de supervisão das 
obras e projetos, na qualidade e na quantidade requeridas pela Contratante, nos tempos 
necessários para a execução dos serviços a seu cargo. A Contratante poderá recusar a 
inclusão, na equipe da Supervisora, de profissionais que considere não atender aos requisitos 
de qualificação estabelecidos para o bom desempenho das funções a executar; 
b) atuar com comprometimento ao meio ambiente, fomentando nas contratadas envolvidas 
a consciência ecológica e ambiental, de acordo com a legislação, normas e regulamentos 
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vigentes, tendo como objetivo a preservação e a regeneração do meio ambiente; 

 
c)  Apoiar na elaboração do Plano de Execução da Implantação das Obras em conjunto com 
a Contratantee Consultores, Empreiteiras e Fornecedores contratados envolvidos; 

 
d) acompanhar tempestivamente as decisões da fiscalização necessárias ao bom 
desempenho da implantação das obras; 

 
e) Apoiar e dar condições para que as Consultoras, Empreiteiras e Fornecedores 
contratados envolvidos executem os trabalhos, obedecendo ao Projeto e ao contrato; 
 
f) Apoiar à fiscalização, perante as Consultoras, Empreiteiras e Fornecedores contratados 
envolvidos, relatando os serviços que estiverem em desacordo com o Projeto, com as normas 
ou com a melhor técnica consagrada pelo uso; 

 
g) Apoiar à fiscalização e assessorar o Município de Camaçari quanto às reivindicações da 
CONTRATADA para Construção, analisando e emitindo pareceres, sob os pontos de vista 
técnico e financeiro, nos casos de: 

 
h) Alterações técnicas de projetos; 
 
i) Suspensão parcial ou total dos serviços; 

 
j) Prorrogações de prazo, utilizando ferramentas para simulações de planejamento da obra 
através da plataforma BIM 4D, principalmente para os projetos já concebidos e modelados em 
BIM; 
 
k) Alteração do cronograma físico-financeiro; 

 
l) Justificativa de acréscimos contratuais; 

 
m) Fornecimento de elementos para composição de preços de serviços não previstos 
anteriormente; 

 
n) Execução de serviços não previstos nos contratos com a possibilidade de extração dos 
quantitativos não previstos em contrato através da plataforma BIM 5D, principalmente para os 
projetos já concebidos e modelados em BIM. 
 
11.12. Apoio Logístico 
 
A Empresa Supervisora deverá atuar em todas as atividades relacionadas ao escopo 
pretendido e será responsável por: 
 
a) execução das atividades administrativas inerentes à Estrutura Organizacional da 
Supervisora; 

b) orientação permanente sobre medidas e procedimentos relacionados com a minimização 
das interferências e transtornos ao trânsito e à população provocados pela execução das 
obras e serviços; 
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c) apoio à Fiscalização nas áreas de atuação das Empresas, Empreiteiras e Fornecedores 
contratados, para verificar o cumprimento das determinações legais e trabalhistas sobre 
Segurança e Medicina do Trabalho e a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
e dos equipamentos,  protocolos COVID-19; 

 
d) apoio à Fiscalização nos escritórios e canteiros das Empresas, Empreiteiras e 
Fornecedores contratados envolvidos, no que se refere à ocupação, conservação, limpeza, 
manutenção e higiene de todas as instalações, inclusive da alimentação do pessoal; 

 
e) apoio na adoção das providências necessárias ao atendimento de quaisquer ocorrências 
de sinistros; 

 
f) apoio à Fiscalização, no Canteiro de Obras, da operação e manutenção de refeitórios; 

 
g) quando solicitado, análise de todos os procedimentos e rotinas operacionais relativos à 
operação, manutenção, segurança, higiene, alimentação, controle de pessoal, transporte, e 
outros itens necessários ao perfeito funcionamento das atividades administrativas propostas 
pelas Empresas, Empreiteiras e Fornecedores contratados envolvidos, para atender aos 
padrões exigidos pelas legislações; 
 
h)apoiar a Contratante na promoção e disseminação do mesmo ante os beneficiários, as 
comunidades locais e as entidades públicas e privadas;Monitoramento e Acompanhamento 

 
i)Participar das ações de monitoramento e acompanhamento, recomendando as ações 
corretivas necessárias de maneira a garantir o cumprimento efetivo dos objetivos estratégicos 
e integrais do Programa. 
 
i.1)análise e parecer acerca de pleitos e reivindicações das Construtoras, Empreiteiras e 
Fornecedores contratados; 
i.2)análise de projetos com as Consultoras, Empreiteiras e Fornecedores contratados, 
identificando problemas construtivos ou de fornecimentos, discutindo-os e solucionando-os 
mediante entendimentos com os mesmos; 
i.3)orientação técnica às Consultoras, Empreiteiras e Fornecedores contratados envolvidos 
na execução dos projetos, obras, fornecimentos e serviços; 
i.4)acompanhamento dos índices de produtividade das Construtoras, Empreiteiras e 
Fornecedores contratados envolvidos, exigindo a disponibilidade dos recursos humanos e 
materiais necessários à execução dos serviços contratados; 
i.5)programações detalhadas, fixando prioridades de serviços e sugerindo a interferência do 
Contratante quando necessário na execução, para garantir sua qualidade e conclusão no 
tempo oportuno; 
i.6)atentar para o cumprimento geral das condições contratuais pela(s) Construtoras, 
Empreiteiras e Fornecedores alertando à fiscalização sobre quaisquer desvios e suas 
consequências para as obras; 
 

 

11.13. Planejamento e Controle Gerenciais  
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A Empresa Supervisora deverá dispor de Sistema informatizado de planejamento, controle e 
informações gerenciais. Terá uma atuação integrada e será responsável por: 
 
a) manutenção de estreita relação com a fiscalização do Contrato; 

 
b) coordenação das atividades relativas à supervisão e acompanhamento das obras e 
fornecimentos, tais como: 
 
 organização e controle do fluxo de documentos da Fiscalização; 
 correspondência (e arquivo da mesma) nas instalações da SEINFRA; 
 apoio na manutenção e controle financeiro das obras; 
 apoio administrativo e logístico a Contratante; 
 constituição de um arquivo da documentação de supervisão e acompanhamento das 
obras e fornecimentos a ser repassado ao Contratante, na conclusão dos serviços, contendo 
os registros dos controles tecnológicos, atas, termos de cessão de terras e todos os demais 
documentos que impliquem na preservação da memória jurídica, técnica e financeira das 
obras; 

 
c) operação de Sistema de Registro de Informações Básicas de Acompanhamento das 
Obras, envolvendo a fiscalização do contrato, Empresas, Empreiteiras e Fornecedores 
contratados envolvidos, mantendo os mesmos informados e assegurando a qualidade das 
informações e controle do progresso físico-financeiro do andamento dos projetos, 
fornecimentos e obras, participando de todas as fases, desde a coleta de dados até a geração 
e distribuição de relatórios, pareceres, análises e outros documentos que se fizerem 
necessários; 

 
d) gerenciamento e acompanhamento dos Serviços de Controle Tecnológico e da Qualidade: 
apoio à Fiscalização na supervisão dos serviços contratados com terceiros para o controle 
tecnológico e da qualidade dos serviços e materiais, compreendendo os ensaios, testes, 
provas de carga, levantamentos topográficos, sondagens e demais serviços; 

 
e) elaboração de relatório de andamento mensal: documentos recebidos e produzidos, 
registro dos assuntos tratados em reuniões realizadas, pendências e impasses existentes e 
outros dados relevantes; 

 
f) sistematizar informações sobre as diversas fases das obras através de relatórios parciais 
e finais, para fins de acompanhamento e controle; 

 
g) elaboração do relatório final do escopo, com a montagem dos volumes e detalhamento de 
todos os desenhos revisados devidamente identificados, com atualização dos As Built que 
serão elaborados pela Empreiteira, com acompanhamento e supervisão da Empresa 
Supervisora. 

 

11.14 Fornecimento de Plataforma de Gestão de Contratos e Projetos via SaaS 

De forma a garantir a facilidade de acesso às informações, essas devem encontrar-se 
disponíveis aos gestores através de consultas online. As consultas referidas devem trazer 
informações relativas às operações realizadas através de históricos, relatórios e, quando 
aplicável, informações em tempo real. Destaca-se neste tema, que o trabalho deverá ser 
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realizado de maneira a integrar múltiplos sistemas de informações que complementem o 
trabalho necessário para a gestão efetiva dos serviços. 

A plataforma online, composta pelos múltiplos sistemas de informação disponibilizados via 
SaaS (Software as a Service), deverá ser capaz de exibir o histórico de todos os serviços 
executados por contrato, permitindo a obtenção de índices adequados ao monitoramento do 
serviço por parte do gestor público e a comparação contínua do executado frente ao previsto. 

A Supervisora deverá possuir e disponibilizar uma Central de Inteligência que compreende 
uma Plataforma Online de Supervisão e Acompanhamento dos Serviços por meio de múltiplos 
Sistemas de Informações Gerenciais. 

No que se refere às atividades de apoio ao planejamento e gestão dos serviços de engenharia 
e macro gerenciamento e assessoria técnica das Obras de Engenharia em andamento, a 
plataforma deve conter no mínimo: 

• Cadastro de projetos, obras e contratos; 
• Programação dos serviços, com datas previstas de início e fim das várias atividades; 
• Avanço físico e financeiro das obras, por frente de obras; 
• Controle de Interferências; 
• Controle de documentos associados a cada atividade, inclusive com gerenciamento de 

versões; 
 • Modulo de acompanhamento das Medições, incluindo o detalhamento físico- financeiro 

do contrato; 
• Painel de Indicadores físicos, financeiros, de prazo e de custos; 
• Controle de Liberações Ambientais e outros; 
• Acompanhamento georreferenciado dos serviços e obras; 
• Visualização geográfica dos serviços executados; 
• Exportação de dados em formato padrões como exemplo planilhas (xls, dbf, etc.) 
• Sistemas de senhas com níveis de acesso devendo ser definido junto a administração 

do contrato as permissões; 
• Possibilidade de visualização das informações por frente de serviço, por 

obra/empreendimento; 
• Módulo de qualidade, com a padronização das inspeções de campo de forma digital; 
• Módulo de visualização de dados oriundos de Drones, tais como imagens 

georreferenciadas e modelos digitais 3D; 
• Suporte a tecnologia de armazenamento e transmissão de vídeos e imagens; 
 

No que se refere às atividades de Supervisão dos estudos e projetos de engenharia, a 
plataforma deve conter no mínimo: 

• Gestão Eletrônica de Documentos; 
• Conexão das equipes de projeto e cadeia de fornecedores por meio de serviços em 

nuvem; 
• Publicação automática de conteúdo — desenhos, renderizações e modelos 3D — como 

PDF; 
• Fluxos de trabalho de supervisão do projeto com etapas de aprovação bem definidas; 
• Compartilhamento de informações com múltiplas organizações e controle o acesso; 
• Criação e padronização de especificações técnicas; 
• Navegação dos projetos por localização espacial; 
• Visualização, análises e aprovações de projetos online. 
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• Modelagem virtual de projetos através de aplicativo BIM, através de Suíte Revit da 
Autodesk (de acordo com a respectiva disciplina) ou através de similar aplicativo BIM 
com o objetivo de compatibilização e padronização dos projetos; 

No que se refere à atividades de implantação de um Sistema de Gestão do Pavimento e apoio 
ao monitoramento integrado dos serviços de conservação das estradas e obras de arte 
especiais, a plataforma deve conter um Sistema de Gestão dos Pavimentos e um sistema para 
acompanhamento das ações online dos serviços. 

O Sistema de Gestão dos Pavimentos deverá conter, no mínimo: 

• Possibilidade de cadastro georreferenciado por seção de via de toda a malha rodoviária 
e obras de arte especiais do Estado em GIS; 

• Sincronização automática com imagens e vídeos de campo com conteúdos de mapa em 
GIS; 

• Importação e edição de múltiplas camadas em formato shp; 
• Qualificação, mensuração e posicionamento de objetos em mapa e em 3D; 
 • Visualização do Inventário dos pavimentos; 
• Visualização do Histórico dos trabalhos executados nos pavimentos da rede; 
• Cálculo e visualização do PCI (Pavement Conservation Index) das seções da rede; 
• Criação de Modelos para previsão de desempenho da rede e análise de evolução do 

PCI; 
• Visualização gráfica da rede e do PCI, com exportação em formato shp; 
• Simulação de cenários de investimentos na rede. 

Por sua vez, o Sistema de acompanhamento das ações, deve possibilitar, no mínimo; 

• Cadastro das empresas prestadoras de serviço, dos contratos, e dos tipos de serviço; 
• Composição de formulários para cada tipo de serviço, com a possibilidade ao menos de 

inserção de itens de verificação com múltiplas escolhas, textos, números, 
geolocalização, imagens georreferenciadas e identificação de QRcodes; 

• Programação de Ordens de Serviço Digitais por pontos de controle da rede; 
• Acompanhamento dos serviços executados, mal executados e não executados; 
• Exportação dos dados dos serviços e dos registros fotográficos; 

Todos os dados gerados por todos os sistemas deverão ser analisados por ferramentas de 
Business Intelligence e outros instrumentos que possibilitem a composição de relatórios 
gerenciais e dashboards dinâmicos e automatizados que deverão ser disponibilizados online 
para a gestão da PMC. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar ferramenta de 
Business Intelligence para execução dos serviços. 

Os sistemas desenvolvidos deverão passar por customizações alinhadas junto a PMC, 
visando o melhor potencial das ferramentas criadas. Além disto, a CONTRATADA deverá 
promover o completo treinamento aos integrantes técnicos da PMC das ferramentas 
desenvolvidas. Por fim, ao final do Contrato, a CONTRATADA deverá fornecer os bancos de 
dados dos sistemas utilizados bem como os códigos fontes dos sistemas, com vistas a permitir 
a PMC a continuidade de utilização das ferramentas implantadas. 

 
11.5. Engenharia de Campo 
O controle e acompanhamento dos referidos serviços serão exercidos pela Empresa 
Supervisora, por intermédio e sob a responsabilidade local de uma equipe de profissionais. As 
atribuições específicas da área de trabalho: 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 
 

PROJETO BÁSICO Nº 5573/2021 

 

 

REVISÃO R-17        UGP - GERENCIA DE CONTRATOS & 
AQUISIÇÕES 

Página 26 de 58 

 

 
a) verificação da locação das obras a serem feitas pelos Empreiteiros; 
 
b) verificação da qualidade do concreto, por meio de acompanhamento, zelando para que os 
traços empregados estejam de acordo com os estabelecidos em projeto bem como por 
laboratórios especializados; 

 
c) acompanhamento da coleta de amostras para todos os ensaios específicos (solos, 
concreto e o que mais for aplicável); 
 

d) acompanhamento dos ensaios de campo a serem realizados pelos Empreiteiros, incluindo 
entre outros os de concreto, asfalto e solos, conforme documentos normavitos vigentes; 
 
e) acompanhamento dos serviços e, quando necessário, solicitar ensaios de contraprova em 
laboratórios especializados, de amostras situadas de serviços já executados; 

 
f) verificação do controle geométrico, geotécnico e topográfico de todos os elementos 
necessários às obras; 
 
g) cumprimento, segundo especificações aprovadas, do processo de reaterro e sempre que 
necessário, solicitação de ensaios de solos a um laboratório especializado; 

 
h) verificação da eficiência das normas de segurança adotadas pelas Empreiteiras e 
Fornecedores contratados envolvidos e sempre que fizer necessário, sanar qualquer risco que 
possa a vir causar danos físicos ou materiais, incluindo os protocolos COVID 19; 
 
i) Realizar observações procedentes à fiscalização, da situação geral da obra; 

 
j) caracterizar situações sujeitas às multas e penalidades, no contrato com as Empreiteiras 
e Fornecedores contratados envolvidos, informando ao Contratante; 
 
k) verificação dos serviços de reaterro, após o assentamento da tubulação e teste de 
estanqueidade; 

 
l) apoio técnico a Contratante tais como, especificações complementares, orientações 
técnicas, ajustes de projetos e outros dessa natureza; 
 
m) Apoiar à fiscalização na verificação e no controle de medições nos prazos pré-
estabelecidos para pagamentos dos trabalhos realizados ; 

 
n) acompanhamento do Fornecimento e Montagem dos Equipamentos; 
 
o) exigência do cumprimento dos contratos de fornecimento e montagem; 
 
p) propiciar condições para que todos os trabalhos realizados pelos Fornecedores sejam 
executados de acordo com os projetos e especificações técnicas preparadas para tal efeito; 
q) inspecionar o fornecimento, transporte, armazenamento, montagem e teste de 
equipamentos; 
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r) controle de materiais e equipamentos; 

 
s) comunicar à fiscalização necessidade de retirada de imediato, do Canteiro de Obras, todo 
e qualquer material que for rejeitado por inspeção; 

 
t) comunicar à FISCALIZAÇÃO quando da necessidade de aumento do número ou 
capacidade dos equipamentos caso seja constatada a inadequação para realizar os serviços 
de acordo com o Plano de Execução da Implantação das Obras, ou seja, se em virtude de 
atraso em uma das fases for necessário esse aumento de equipamento, para recuperação do 
tempo perdido; 
 
u) observar à FISCALIZAÇÃO quando da necessidade de aumento na quantidade de mão 
de obra especializada ou não (inclusive de pessoal qualificado para o atendimento às questões 
ambientais), conforme ache pertinente para melhorar a produção dos serviços; 
 
v) monitorar e fiscalizar a atividade de bota-fora fazendo com que as construtoras cumpram 
as normas e diretrizes previstas no Programa, tanto referente ao transporte como ações de 
melhorias nas células destinadas pelo Município de Camaçari para tal fim; 
 

w) acompanhamento e parecer sobre os testes de conclusão das obras; 
 
x) inspeção final - vistoria e levantamento final das obras. 

 
11.6. Atividades de caráter geral e exigências relacionadas ao trabalho 
 
Participar de reuniões semanais com a presença do representante legal ou outro devidamente 
designado pela Empresa Supervisora, prevendo inicialmente o total de 4 (quatro) encontros 
mensais, em periodicidade a ser definida pela fiscalização do contrato, podendo ser alterada 
conforme a complexidade e fatores circunstanciais que envolvam a presente contratação e 
sua execução. A Empresa Supervisora também poderá solicitar reunião técnica, desde que 
devidamente justificada. Os assuntos tratados nas reuniões deverão ser registrados em ata 
elaborada pela Supervisora e disponibilizada para todos os participantes após análise e 
aprovação por parte da Contratante.. 
 
A primeira reunião ocorrerá em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, com a presença 
do representante legal da Empresa Supervisora ou outro devidamente designado, para 
definições de diretrizes do contrato. 

 
As reuniões referentes à supervisão das obras com as Construtoras, Empreiteiras e 
Fornecedores serão realizadas nas instalações da fiscalização, previamente programada pelo 
gestor do contrato. 

 
12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS / LEGISLAÇÃO 
 
Para a realização dos trabalhos serão observadas: 
 
a) Normas da ABNT relacionadas aos serviços de execução dos sistemas de 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 
 

PROJETO BÁSICO Nº 5573/2021 

 

 

REVISÃO R-17        UGP - GERENCIA DE CONTRATOS & 
AQUISIÇÕES 

Página 28 de 58 

 

macrodrenagem, microdrenagem, esgoto sanitário, substituição da rede de distribuição de 
água potável, sistema viário, obras de artes especiais, iluminação pública e urbanização; 

 
b) Agentes Financiadores; 
 
c) Plano Municipal de Saneamento Básico de Camaçari, 
 
d) Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari, 
 
e) Código de Urbanismo e Obras do Município de Camaçari, 

 
f) Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; 
 
g) Código de Trânsito Brasileiro e Leis Complementares; 
 
h) E demais correlacionadas. 
 
 

13. RELATÓRIOS E PRODUTO 
 
Os principais documentos a serem apresentados para a aprovação devem estar de acordo 
com as Normas Técnicas. A Empresa Supervisora deverá apresentar como principais 
produtos: 

 
a) Plano de trabalho e revisões aprovados pelo fiscal do contrato; 
 
b) Relatórios de acompanhamento da Supervisão das obras (específicos e mensais); 
 
c) Relatório As-built; 

 
d) Relatório Final de Obras. 

 
 

RELATÓRIOS MENSAIS 

 
a) Os relatórios mensais deverão incluir, no mínimo: 

a.1. Dados gerais do empreendimento; 

a.2. Código da obra e número do contrato; 

a.3. Mapa de localização; 

a.4. Posição contratual, prazo contratual e data de início efetivo das obras; 

a.5. Plano de obras; 

a.6. Valor total da obra; 

a.7. Datas base; 

a.8. Cronograma físico-financeiro do período e acumulado; 
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a.9. Planilhas. 

b) Dados de acompanhamento das obras: 

b.1. Controle físico com inspeção de qualidade dos serviços em obra; 

b.2. Valor da medição na data-base, do período e acumulado até ele; 

b.3. Descrição dos serviços executados no período; 

b.4. Controle meteorológico; 

b.5. Situação do canteiro de obras; 

b.6. Quadro de permanência de mão de obra, máquinas e equipamentos; 

b.7. Registro de ajustes em projetos; 

b.8. Interferências; 

b.9. Serviços não previstos; 

b.10. Desenhos, esquemas, figuras e gráficos ilustrativos; 

b.11. Informações a respeito de eventos relevantes; 

b.12. Identificação, análise e proposições a respeito de pendências críticas; 

b.13. Desapropriações; 

b.14. Informações da Construtora, com quadro de permanência de profissionais; 

b.15. Relatório fotográfico; 

b.16. Informe e avaliação a respeito do desempenho da CONTRATADA para Construção; 

b.17. Controle ambiental com inspeção e verificação de:  

(i) as condicionantes das licenças ambientais e outras autorizações, de acordo com a 
legislação ambiental; 

(ii) as medidas ambientais do plano de controle ambiental, plano de gestão ambiental;  

(iii) as ações de comunicação e manejo de conflitos. 

 

RELATÓRIO FINAL 

 
O relatório final deverá incluir, no mínimo: 

a) Histórico e antecedentes da obra; 

b) Descrição das obras propriamente ditas, incluindo eventos técnicos, administrativos e 
financeiros relevantes; 

c) Balanço físico – financeiro da obra; 

d) Eventuais pendências; 

e) Documentação fotográfica; 

f) Manual de Garantia e Manutenção Preventiva; 

g) Comissionamento e Entrega Técnica da Obra; 
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h) Termo de recebimento provisório da obra. 

14. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO 
 
O serviço a ser prestado deverá obedecer os prazos previstos, em especial a entrega do plano 
de trabalho e dos relatórios, os quais deverão ser aprovados pela fiscalização do contrato. A 
análise considerará tanto a qualidade das informações quanto a adequação de forma do 
relatório e plano apresentado. 
 
15. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
A Empresa Consultora deverá apresentar as responsabilidades técnicas referentes às 
demandas específicas dos serviços de Coordenação DE PROJETOS E SUPERVISÃO 
TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-
BAHIA. 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU e a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) no CREA-BA. 

 
16. CRONOGRAMA FÍSICO SUGERIDO 
 
Os trabalhos deverão ser desenvolvidos no prazo de 37 (trinta e sete) meses, contado a partir 
da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante e referem-se à Coordenação dos 
projetos e  Supervisão Técnica, Ambiental e Social das obras do Programa de Integração e 
Desenvolvimento Urbano, Social e |Ambiental, no Município de Camaçari- BA 

O prazo para análise e aprovação dos documentos pela fiscalização do contrato é de 10 (dez) 
dias. 

 

 
17. TERCEIRIZAÇÃO 
 
Será admitida a terceirização desde que previamente autorizada pela Contratante, através do 
setor técnico competente, para as atividades do grupo B (Despesas indiretas) que não 
constituam o escopo principal do objeto. Em qualquer hipótese de terecerização, permanece 
a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe 
realizar a supervisão e coordenação das atividades da tercerizada, bem como responder 
perante à fiscalização sobre o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da tercerização, principalmente no que tange à responsabilidade 
técnica. 
A terceirização total ou parcial, será permitida, desde que seja previamente autorizada pela 
Contratante. 

 
18. PROPOSTA TÉCNICA 
 
18.1 Exigências técnicas 
 

18.1.1 Qualificação técnica 

 
Registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 
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Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da licitante, 
que comprove atividade compatível 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 
coordenação de projetos e supervisão técnica, ambiental e social de obras públicas, compatível com 
o objeto da licitação , acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), 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 (hum) engenheiro ou arquiteto, devidamente reconhecido pela entidade profissional 
competente, para atuar como responsável técnico, numa das formas a seguir:  
 

a) Carteira de trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

b) Contrato social, estatuto social ou ato constitutivo, no caso de sócio;  

c) 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 

d) 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 Técnica:  
 

e) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (hum) 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. 

f) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações do 

emitente em papel timbrado: CNPJ, endereço, data de emissão, nome, telefone, número de 

registro profissional ou CPF, e cargo/função de quem assina o documento; bem como conter 

objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação; 

g) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o responsável técnico, desde 

que venha indicado o nome de ambos no documento; 

h) 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;  

i) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõe 

de equipe técnica, instalações, máquinas, equipamentos em bom estado e softwares, 

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; 

j) 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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18.1.2  Proposta técnica 
 
A proposta técnica será avaliada e será julgada com base nos documentos e informações a serem 
entregues e prestadas pelas empresas licitantes, os quais serão analisados e pontuados de acordo 
com as tabelas correspondentes a cada item; assim como da total aderência ao escopo detalhado 
deste certame.  
 
Deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante de forma clara e inequívoca, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, redigida em idioma Português, assinada a última folha e rubricada nas demais 
pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, tendo suas folhas 
numeradas. 
 
Para facilitar a sua elaboração pelas licitantes, bem como a análise e o julgamento por parte da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação, a Proposta Técnica deverá ser apresentada de acordo 
com o seguinte roteiro básico: 
 

1) Índice; 
2) Apresentação; 
3) Conhecimento do Problema (CP); 
4) Metodologia e Plano de Trabalho –( PT) 
5) Experiêcia da Empresa (EE); 
6) Equipe Técnica da Empresa (ET); 
7) Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica. 

18.1.3  Indice 
 
No tópico relativo ao Índice deverá ser apresentada a estrutura da Proposta Técnica incluindo a 
paginação do início de cada capítulo e suas subdivisões. 
 

18.1.4 Apresentação 
 

O tópico relativo à Apresentação deverá conter texto, em dissertação de livre formatação, objetivando 
apresentar informações relativas à Proposta Técnica e à empresa licitante. Deverão ser dadas 
informações relativas ao objeto do serviço, o número do edital, nome da empresa, em carta enviada 
pelo representante legal. 
 
 

18.2 Conhecimento do Problema – CP (10 pontos) 
 
A LICITANTE deverá demonstrar que tem pleno conhecimento dos trabalhos objeto do Edital, 
devendo apresentar e descrever os métodos e atividades a serem utilizados para atingir o 
objeto de coordenação de projetos e supervisão técnica, ambiental e social das obras. 
 
 

ITEM EXIGÊNCIA PONTUAÇÃO 

 
 
 

1 

Conhecimento do 
Problema 

NÃO 
APRESENTADO 

INSATISFATÓRIO REGULAR BOM 
MUITO 
BOM 

0 2 4 6 10 

 
A licitante deverá apresentar, de forma sucinta o conhecimento sobre os trabalhos que serão 
desempenhados, conforme objeto e escopo deste Projeto Básico, devendo apresentar dados 
específicos, bem como abordar os principais aspectos dos serviços a serem contratados. 
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 PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 PONTOS  

 

 
O item Conhecimento do Problema será redigido em língua portuguesa, em fonte Arial 11, impresso 
em papel no formato A4 e deverá conter no mínimo 20 (vinte) folhas, e no máximo, 50 (cinquenta) 
folhas, incluindo texto, figuras e tabelas. 
 

18.3 Metodologia e Plano de Trabalho – PT  (20 Pontos) 
 
Deverá ser exposta através do Plano de Trabalho, a seqüência a ser observada no 
desenvolvimento dos serviços, compatível com o prazo definido no Edital, devendo ser 
descritos os equipamentos e recursos técnicos e de informática a utilizar, métodos de gestão 
que garantam a qualidade dos serviços, e organização da equipe técnicoadministrativa que 
as executará, e demais informações concernentes. 
 
O Plano de Trabalho deverá estar compatível com o conhecimento do problema e também 
descrever os instrumentos de planejamento e controle a serem empregados em todas as 
atividades previstas. 
 
A Metodologia deverá envolver a forma e os métodos para desenvolvimento das atividades 
descritas no plano de trabalho, em especial nos aspectos de gerenciamento e fiscalização das 
obras e fiscalização, análise e aprovação dos projetos, além do programa de trabalho como 
um todo. 
 
No Plano de Trabalho deverá(ão) também ser apresentado(s) Fluxograma(s) de 
Desenvolvimento das Atividades, o(s) qual(is) deverá(ão) ser compatível(is) com as condições 
deste Edital, a organização da equipe para a realização dos serviços contendo a discriminação 
dos vários setores, com seus responsáveis diretos. 
Deverão ser listados, qualificados e quantificados todos os materiais, equipamentos e software 
que serão utilizados pela Contratada na elaboração dos trabalhos objeto desta licitação. 
 

ITEM EXIGÊNCIA PONTUAÇÃO 

1 

Metodologia e 
Organização  

NÃO 
APRESENTADO 

INSATISFATÓRIO REGULAR BOM MUITO BOM 

0 2 4 6 10 

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 de fluxograma.  

 
 
 

2 

Infraestrutura  e 
Recursos 
Humanos 

NÃO 
APRESENTADO 

INSATISFATÓRIO REGULAR BOM MUITO BOM 

0 1 2 3 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. 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. 

3 
Uso de 
Tecnologias na 

NÃO 
APRESENTADO 

INSATISFATÓRIO REGULAR BOM MUITO BOM 
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Gestão de 
Projetos e 
Acompanhamento 
na Execução de 
Obras 

0 1 2 3 5 

A licitante deverá apresentar conhecimento e experiência quanto ao uso de ferramentas digitais e/ou novas 
tecnologias 3D para a gestão de projetos e supervisão técnica, ambiental e social de obras públicas, com 
foco no aumento da produtividade, confiabilidade e rastreabilidade das informações geradas. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 PONTOS  

 
O plano de trabalho será redigido em língua portuguesa, em fonte Arial 11, impresso em papel no 
formato A4 e deverá conter no mínimo 50 (cinquenta) folhas, e no máximo, 100 (cem) folhas, incluindo 
texto, figuras e tabelas. 
 

18.3.1 O ENQUADRAMENTO DOS TEXTOS NOS CONCEITOS EXCELENTE, BOM, 
REGULAR OU INSATISFATÓRIO OBSERVARÁ OS SEGUINTES ASPECTOS 

 

i. Excelente: 

Texto que mais atende ao exigido, demonstrando amplo e detido conhecimento do tema, 
apresentando informações, análises dos problemas e observações úteis para o objeto em seu 
todo; exposição detalhada dos aspectos do objeto, coerente com o Edital, apresentando de 
forma clara como se realizarão os trabalhos, as atividades necessárias, o relacionamento das 
atividades e o tempo previsto para a realização das etapas; 
ii. Bom: 

Texto que atende ao exigido, apresentando considerações sobre os problemas e aspectos 
envolvidos no objeto, coerente com o Edital, apresentando a forma como se realizarão os 
trabalhos 
iii. Regular: 
Texto se limita ao mínimo especificado no edital, sem apresentação de conceitos e análises 
ou atende parcialmente ao exigido no Edital, tomando por base as informações deste termo 
iv. Insatisfatório: 

texto que não atende totalmente ao exigido ou que apresente informações incorretas ou 
quando o conteúdo referente ao item estiver desenvolvido abaixo dos requisitos especificados no 

edital;; 
A análise levará em conta aspectos como: 
 

1) Coerência; 
2) Clareza; 
3) Objetividade; 
4) Grau de abordagem; 
5) Uso de Tecnologias & Inovação; 
6) Apresentação. 

 
18.3.2 Experiência da empresa – EE (50 pontos) 
 
Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de 
inabilitação das Licitantes; 

 

 
Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
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ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando a regularidade da situação da 
LICITANTE e de seus responsáveis técnicos, na forma da legislação vigente. 
 
A Experiência Específica da Proponente para Habilitação Técnica estará condicionada à 
comprovação das seguintes exigências: 
 
Relacionar os serviços compatíveis com o objeto da licitação executados pela empresa e 
anexar a comprovação destes por intermédio de “atestado” ou “certidão” ou “declaração”, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da mesma; 

 
A empresa deverá apresentar certidão de registro junto ao CREA; e 
 
As empresas deverão comprovar que executaram por meio de contratos celebrados com 
“Órgãos da Administração Pública Federal”, e/ou “Estadual”, e/ou do “Distrito Federal”, e/ou 
Municipal e/ou com Empresas Privadas, os serviços exigidos na tabela a seguir: 

 
SERVIÇOS REQUERIDOS PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA 

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS 

VALORES 
MÍNIMOS A 

SEREM 
COMPROVADOS 

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 
ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Revisão e/ou compatibilização e/ou 
adequação de projetos e gerenciamento 
e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras 
de saneamento e infraestrutura urbana 

Município com 
140.000 

habitantes 
1 Atestado 5 

Gerenciamento de projetos e gerenciamento 
e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras 
de requalificação e/ou restauração de 
equipamentos públicos 

3.500m² 1 Atestado 5 

 
Gerenciamento e/ou supervisão e/ou 
fiscalização de obras de arte especiais 

uma Obra D’ Arte 
Especial (OAE) em 

Rodovias/Vias 
Urbanas, em 

concreto protendido. 

1 Atestado 5 

Revisão e/ou compatibilização e/ou 
adequação de projetos e gerenciamento 
e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras 
de saneamento e/ou infraestrutura urbana, 
utilizando-se tecnologia BIM 

1 Atestado 1 Atestado 10 

Gerenciamento e/ou supervisão e/ou 
fiscalização de obras de infraestrutura 
utilizando tecnologia BIM 

1 Atestado 1 Atestado 10 

Gerenciamento e/ou supervisão e/ou 
fiscalização de serviços com 
disponibilização de informações on line 

1 Atestado 1 Atestado 10 

Execução de Trabalho Técnico Social para 
ações de saneamento e urbanização 

Município com 
140.000 

habitantes 
1 Atestado 5 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 
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A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante que apresentará proposta, se deve 
ao fato de que o conjunto de obras e serviços que serão supervisionados possui grau de 
complexidade técnica de execução que exige das licitantes apresentarem aprimorados 
conhecimentos operacionais e profissionais para supervisioná-las, de forma a cumprir 
plenamente todas às exigências do projeto básico; 
 
Quando a certidão e/ou atestado e/ou declaração não for emitida pelo contratante principal da 
obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação: 
 
Declaração formal do contratante principal confirmando que o licitante ou o responsável 
técnico indicado, tenha participado da execução do serviço objeto do contrato; 

 
Autorização da terceirização pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante 
terceirizado para o qual foi emitido o atestado; 
 
Contrato firmado entre contratado principal e o licitante terceirizado , devidamente registrado 
no CREA; 

 
Nos atestados de obras/serviços/projetos executados em consórcio serão considerados, para 
comprovação dos quantitativos constantes na tabela de Serviços Requeridos para habilitação 
da Empresa, os serviços executados pela licitante que sejam discriminados separadamente 
no atestado técnico, para cada participante do consórcio; 
 
Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da 
certidão/atestado/declaração, serão considerados quantitativos comprovados pelos atestados 
na proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio; 
 
Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada 
à certidão/atestado/declaração, cópia do instrumento de constituição do consórcio; 

 
Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) e/ou declaração(ões) necessário(s) e 
suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 
comprovarão as exigências; 
 
Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 
 
A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) e/ou declaração(ões) apresentado(s) deverá(ão) conter, 
sempre que aplicável, as seguintes informações básicas: Nome do contratado e do 
contratante, Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço), Nome do 
profissional, Localização do serviço (rodovia, trecho, subtrecho, extensão ou local de 
execução do estudo ou projeto) e os Serviços executados. 

 
O atestado ou certidão ou declaração que não atender a todas as características citadas nas 
condições acima, não será considerado pela comissão de julgamento; 

 
Certidão comprobatória de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho competente, 
da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o 
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objeto da licitação. 
 

Será desclassificada a empresa que obtiver pontuação 0 (zero) em qualquer dos itens de 
pontuação da tabela de  serviços requeridos para a habilitação da empresa 

 
 

18.4 Equipe Técnica da Empresa – ET (20 PONTOS) 
 
As equipes necessárias para o cumprimento do objeto de licitação são dividas em dois grupos: 
equipe chave e equipe de apoio, conforme apresentado a seguir. 
 
 
Equipe Chave  

 

CARGO QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Coordenador Geral 

Engenheiro    ou  Profissional com experiência em elaboração e 
compatibilização de projetos executivos e supervisão e/ou 
fiscalização na execução em obras de infraestrutura urbana, 
saneamento, obras de arte especiais e construção civil. 

 
Engenheiro Sênior 

Profissional Sênior com experiência  em supervisão e/ou 
fiscalização de obras de infraestrutura urbana e obras de arte 
especiais  

 
Engenheiro Pleno 

Profissional Pleno com experiência  em supervisão e/ou 
fiscalização de obras de escolas e creches 

 
Engenheiro Pleno 

Profissional Pleno com experiência  em supervisão e/ou 
fiscalização de obras de urbanização ou requalificação urbana 
como: praças, parques, ou outros equipamentos públicos de 
lazer. 

Arquiteto ou Engenheiro de 
Projetos 

Profissional com experiência minima em projetos de engenharia 
e arquitetura, planejamento e orçamento, com uso da 
metodologia BIM. 

Engenheiro Pleno ambiental 

Profissional com experiência minima  em programa de gestão 
ambiental e comunicação social para obras públicas 

Assistente social 

Profissional que possua Formação de 3º grau com experiência 
em execução de programas de trabalho técnico social em obras 
de saneamento e construção civil. 

 

Para o quadro da equipe chave deverá ser parte integrante da habilitação técnica deste, 
a apresentação dos curriculum vitae e certidão de quitação junto ao CREA / CAU , de 
cada profissional. 
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Equipe de Apoio  
 

CARGO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Assistente social Junior 

Profissional Auxiliar e tenha experiência em programas de trabalho 
técnico social em obras de saneamento e construção civil 

 
 
 
Técnico Especial - 
Topógrafo 

Profissional Pleno com formação de 2º grau completo e experiência 
profissional em serviços de levantamento topográficos de campo 
com sistema de posicionamento Global - GPS, estação total para 
efeito de cadastro técnico de obras de construção civil em geral, com 
levantamentos Planialtimétricos, de locação, de poligonal, cadastral, 
planilhas de cubação, nivelamento e alinhamento, conhecimento de 
informática e em sistema topografe, leitura de projetos de Projetos 
Executivos. 

Técnico Pleno – 
Laboratorista 

Profissional Pleno com formação de 2º grau completo e experiência 
em serviços de laboratório de solo, concreto e asfalto de no mínimo. 

Desenhista / Projetista Profissional Pleno com formação de 2º grau completo e experiência 
profissional na área de desenho técnico/projetos. 

Técnico de Campo 
Profissional Pleno com formação de 2º grau completo e experiência 
profissional na área de Saneamento/Edificações em 
acompanhamento de obras de saneamento e construção civil. 

 

Técnico Auxiliar de 
Escritório 

Profissional Pleno com formação de 2º grau completo e experiência 
profissional em serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística. 

Técnico Auxiliar 
Topografia 

Profissionais Auxiliares com formação de 2º grau completo com 
experiência como auxiliar em serviços de topografia. 

Técnico Auxiliar 
Laboratório 

Profissional Auxiliar com formação de 2º grau completo com 
experiência como auxiliar de serviços de laboratório de concreto, 
solos e asfalto. 

Técnico Auxiliar 
Ambiental 

Profissional Auxiliar com formação de 2º grau completo com 
experiência na área ambiental. 

Motorista Profissional - Formação como motorista de veículo da classe “B”. 

Técnico de informatica   Profissionais Auxiliares com formação técnica na área com 
experiência em serviços de informatica  

Somente serão avaliadas as Capacidades Técnicas dos profissionais indicados para a Equipe 
Chave, conforme quadro a seguir. 

 
Para comprovação da 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, 
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conforme o caso, que atendam às exigências descritas no quadro a seguir, de acordo com os 
critérios considerados, em nome dos respectivos profissionais.  
 
Já para o(a) Assistente Social, apenas o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, constando o nome do(a) profissional para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação poderá ser válido.  
 
Fica desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima de Atestados da 
equipe técnica mínima exigida, ou seja, 10 pontos. 
 
Para cada item, função e qualificação exigida e elemento, acima detalhado e a ser avaliado 
no quadro de exigência técnico -profissional, deverá ser apresentada no máximo 01 (hum) 
atestado. De forma a facilitar o entendimento e análise, a licitante deverá apresentar um 
quadro nominal com a relação dos profissionais da equipe técnica mínima e os respectivos 
atestados que comprovam sua experiência e explicitados no quadro abaixo 
 

Quadro de Exigência Técnico-profissional 

 
FUNÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA 

ELEMENTO A SER COMPROVADO 
QUANT. DE 

ATESTADOS 

PONTUAÇÃO 
POR 

ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

COORDENADOR 

Coordenação de projetos executivos 
de engenharia e supervisão ou 
fiscalização de obras, incluindo as 
disciplinas específicas de projeto e 
serviços como esgotamento sanitário 
e abastecimento d’água 

01 02 02 

Coordenação de projetos executivos 
de engenharia e supervisão ou 
fiscalização de obras, incluindo as 
disciplinas específicas de projeto e 
serviços como pavimentação, 
terraplenagem e drenagem para 
sistema viário  

01 02 02 

ENGº SÊNIOR 
OBRAS INFRA 

Supervisão ou fiscalização de obras 
públicas de infraestrutura para 
requalificação ou implantação de 
sistema viário, contemplando pelo 
menos os serviços de terraplenagem, 
drenagem, pavimentação e 
sinalização. 

01 04 04 

Supervisão ou fiscalização de obras 
de artes de pontes ou viadutos ou 
elevados 

01 02 02 

ENGº PLENO 
OBRAS EDIF 

Supervisão ou fiscalização de obras 
públicas para unidades educacionais 
(escolas e creches) 

01 02 02 

ENGº PLENO 
OBRAS EDIF. 

Supervisão ou fiscalização de obras 
de urbanização ou requalificação 
urbana como: praças, parques, ou 
outros equipamentos públicos de lazer 

01 02 02 
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ARQ./ENGº 
PROJETOS 

Coordenação e compatibilização de 
projetos de engenharia e arquitetura, 
planejamento e elaboração de 
orçamento de obras, com uso de 
metodologia BIM 

01 04 04 

ENGº PLENO 
AMBIENTAL 

Supervisão de programa de gestão 
ambiental e comunicação social para 
obras públicas  

01 02 02 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 

 
Declaração de aceitabilidade de responsabilidade técnica 
 

Considerando a EQUIPE MÍNIMA, descrita no quadro acima, deverão ser apresentadas as 
Declarações de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica, devidamente assinadas e com 
firma reconhecida em cartório por todos os responsáveis técnicos por cada área de atuação, 
inclusive o coordenador geral, declarando de que têm ciência do integral conteúdo deste 
documento, que aceita participar da Equipe Técnica que elaborará o objeto desta licitação e 
que será o responsável técnico pelo(s) projeto(s) e/ou serviços técnicos de sua(s) 
especialidade(s). 
 

Justificativa da comprovação: A comprovação da Capacidade Profissional dos Técnicos 
indicados pela licitante que apresentará proposta, limitada à quantidade(s) de atestado(s) 
exigido(s) para cada um, se deve ao fato de que para cada uma das respectivas categorias 
profissionais requeridas, o profissional deverá comprovar que tenha aprimorado conhecimento 
para supervisionar e dar apoio à fiscalização e às demandas de trabalho incluídos no objeto a 
ser contratado, o que somente é obtido quando este(s) profissional(is) exerceu(ram) as 
atividades exigidas acima, vinculado(s) a um único contrato que contempla todos os requisitos 
que deverão ser comprovados. O objeto a ser contrato possui complexidade no que diz 
respeito ao local de execução dos serviços que, serão executados em perímetro urbano com 
influência de diversas moradias locadas nas proximidades das escavações bem como tráfego 
intenso de pessoas nas áreas de intervenção.  
Outro fator, são as atividades multidisciplinares que exigirão das Categorias Profissionais 
mencionadas no quadro acima experiência e expertise para lidar com os diversos serviços 
simultaneamente, sendo capaz de subsidiar o Contratante na tomada de decisões técnicas 
em tempo hábil, fornecendo soluções de campo em fase obra que não comprometam a 
funcionalidade do objeto tampouco o cronograma e o equilíbrio enconômico financeiro do 
contrato de execução das obras. 
 
Justificativa do uso da metodologia BIM: O art. 19 do PL prevê que os órgãos da 
Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de 
materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão promover a adoção gradativa 
de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de 
modelos digitais de obras e serviços de engenharia. 
 

O §3º do mesmo artigo, estabelece, especificamente, que nas licitações de obras e serviços 
de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será 
preferencialmente adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information 
Modeling – BIM), ou de tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que 
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venham a substituí-la. 

 

Esta plataforma tecnológica já está à disposição no mercado e vem sendo utilizada em 
diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, proporcionando projetos e obras de engenharia 
e arquitetura mais transparentes, com a possibilidade de participação ativa da sociedade; 
redução de custos; diminuição de conflitos e erros em função da melhor compatibilização entre 
os vários projetos da mesma obra; mais precisão nas estimativas, com projetos mais 
acurados; e, como consequência, o que importa muito ao setor público, redução de aditivos 
contratuais. 

 

Os benefícios de adoção do Building Information Modeling – BIM em obras e serviços de 
engenharia no setor público são evidentes, uma vez que é uma tecnologia que traz embarcada 
uma filosofia que permite o compartilhamento de informações entre os profissionais envolvidos 
na obra e fornece um protótipo virtual do empreendimento. 

 

Porém, há ainda outros benefícios a serem levados em conta, uma vez que esta tecnologia 
propicia melhorias expressivas na qualidade técnica, na sustentabilidade e no controle e 
transparência das obras públicas, objetivando principalmente a melhoria técnica da qualidade 
dos projetos e obras por meio da compatibilização dos projetos, o planejamento da obra e a 
precisão do orçamento, bem como melhoria da gestão dos projetos e obras a partir da redução 
de aditivos, facilitação do acesso à informação, oferecimento de subsídio técnico para tomada 
de decisão, inibição de desvios de conduta e ampliação da transparência (BRASIL, 2015). 

 

Tendo em vista que a iniciativa privada tem, aos poucos, se pautado em suas contratações 
de obras e serviços de engenharia pela utilização da tecnologia BIM, justifica-se a adoção 
deste instrumento nas obras públicas e transpô-la do mercado para a Administração Pública. 

O Estado, com o poder de compras que possui, tem a vocação de ser o grande indutor desta 
tecnologia disruptiva em suas obras e serviços de engenharia. 

 

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

 

Coordenador Geral  
 

O profissional será responsável pela coordenação-geral do contrato, administrando os 
recursos técnicos, humanos e materiais necessários para boa execução dos serviços. O 
profissional indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovar as exigências 
dispostas no quadro acima, as quais são compatíveis com o objeto desta licitação. 

 
Engenheiro Sênior (Infraestrutura) – Coordenador Técnico  
 
O profissional responsável por apoiar a Coordenação do contrato, na supervisão e apoio à 
fiscalização das obras que contemplam serviços de Terraplenagem, Pavimentação, 
Drenagem, deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou Gerenciar, ou Supervisionar, ou 
Fiscalizar Obras dessa natureza. O profissional indicado deverá ter formação em Engenharia 
Civil, comprovar as exigências dispostas no quadro acima, as quais são compatíveis com o 
objeto desta licitação. 
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Engenheiro Pleno – Edificações  
 
O profissional responsável por apoiar a Coordenação-técnica do contrato, na supervisão e 
apoio à fiscalização das obras para unidades educacionais (escolas e creches) deverá ter 
pleno conhecimento em Supervisionar ou Fiscalizar Obras dessa natureza. O profissional 
indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovar as exigências dispostas no 
quadro acima, as quais são compatíveis com o objeto desta licitação. 
. 
 
Engenheiro Pleno (Edificações)  
 
O profissional responsável por apoiar a Coordenação-técnica do contrato, na supervisão e 
apoio à fiscalização das obras que contemplam serviços de urbanização e requalificação 
urbana (praças, parques, equipamenstos públicos) deverá ter pleno conhecimento em 
Supervisionar ou Fiscalizar Obras dessa natureza. O profissional indicado deverá ter formação 
em Engenharia Civil, comprovar as exigências dispostas no quadro acima, as quais são 
compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
Engenheiro/Arquiteto Projetos  
 
O profissional responsável por apoiar a Coordenação-técnica do contrato, deverá ter pleno 
conhecimento na elaboração/ revisão/ adequação/ compatilização dos projetos, incluindo 
orçamento, com uso da tecnologia BIM. O profissional indicado deverá ter formação em 
Engenharia Civil ou Arquitetura, comprovar as exigências dispostas no quadro acima, as quais 
são compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
Engenheiro Ambiental  
 
O profissional responsável por apoiar a Coordenação-técnica do contrato, deverá ter pleno 
conhecimento na gestão ambiental e comunicação social. O profissional indicado deverá ter 
formação ou especialização em Engenharia Ambiental, comprovar as exigências dispostas no 
quadro acima, as quais são compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
Quando a “certidão” e/ou “atestado” e/ou “declaração” não for emitida pelo contratante 
principal da obra deverá ser juntada à documentação declaração formal, do contratante 
principal, confirmando que o técnico indicado foi responsável pela sua execução; 

  

A licitante deverá, obrigatoriamente, Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito 
do(s) profissional(ais) apresentado(s) para habilitação profissional da empresa, autorizando 
sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá(ão) participar na execução dos trabalhos. 
 

19 EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 

Os seguintes Equipamentos de Apoio deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA e deverão 
estar à disposição do programa, como: 
 

a) 04 (quatro) Veículos tipo Sedan 71 a 115 CV de motorização, com no mínimo 55 CV de 

motorização, 04 (quatro) portas, com ar condicionado, direção hidráulica, seguro, e uma  
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cota de combustível para consumo mensal de 300 litros por mês e por veículo; 

b) 1 Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 , 04 (quatro) portas, com ar condicionado, direção 

hidráulica, seguro e uma cota de combustível para consumo mensal de 300 litros por mês 

e por veículo; 

 
c) Os veículos a serem disponibilizados pela CONTRATADA não deverão ter idade superior 

a 02 (dois) anos de uso ou quilometragem superior a 30.000Km. Em quaisquer das 

circunstancias, os veículos deverão estar em boas condições, devendo ser substituído 

em caso contrário, independentemente da idade ou quilometragem acumulada; 

 
d) No dimensionamento dos custos pela CONTRATADA, deverão estar incluídos os custos 

referentes a manutenção geral preventiva e coletiva, operação (inclusive combustível, 

lubrificantes e demais materiais de consumo), impostos e seguros, especialmente o de 

Responsabilidade Civil, exclusive motorista; 

 
e) No que tange a disponibilização e locação dos veículos listados no item a) ou b) acima; 

a licitante deverá apresentar pelo menos 01 (hum) ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA em nome de vossa empresa fornecido por pessoa jurídica pública ou privada 

que ateste o fornecimento de tal serviço no processo de licitação deste certame, fazendo 

parte, portanto da qualificação e habilitação técnica da empresa e sua equipe; 

 
f) 01 (hum) Instrumental de Topografia (Estação total (precisão angular de 5 a 7 segundos);  

 
g) 01 (hum) GPS com precisão de localização inferior a 10 metros; 

Além destes equipamentos de apoio, deverão ser alocados à UGP os equipamentos necessários ao 
bom desempenho das atividades indicadas neste Projeto Básico, contendo no mínimo: 
 

a) 12 (doze) notebooks completos com memória RAM mínima de 8Gb, processador com 

mínimo de HD 1 TB, placa de vídeo com memória mínima de 2Gb e aptos para execução 

e compatibilização de projetos de baixa e média complexidade tanto em modelos 2D 

como BIM, no minimo i5; 

 

b) 1 (um) notebook completo com memória RAM mínima de 8Gb, processador com mínimo 

de HD 1 TB, placa de vídeo com memória mínima de 2Gb e aptos para execução e 

compatibilização de projetos de baixa e média complexidade tanto em modelos 2D como 

BIM, no minimo i7; 

Para a mobilização dos equipamentos listados acima no itens a e b, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar, já instalado nos respectivos computadores, softwares para sistema operacional; 

softwares para editor de textos, editor de planilhas, editor para apresentação em slides, além de 

software para visualização de projetos em 2D e 3D, e cronograma de obras; 

c) 01 (hum) Impressora multifuncional a laser tamanho A4 e A3, incluso consumíveis de 

cartucho ou toner e papel para produção média mensal de 500 impressões coloridas no 

tamanho A4; 
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d) Considerando a impressora mobilizada no item c), fornecer consumíveis de cartucho ou 

toner e papel para produção média mensal também de 100 impressões coloridas no 

tamanho A3; 

 
e) 01 (hum) Plotter tamanho A1, incluso consumíveis de cartucho e papel para produção 

média mensal de 500 plotagens preto & branco; 

 

f) Conjunto de mobiliário de escritório em atendimento a equipe dimensionada no projeto 

básico  . O escritório deve ser instalado na cidade de Camaçari/ BA.  

 
g) 02 (duas) Licenças anuais simultâneas de usuário para plataforma ERP integrada, 

dedicada ao contrato, contendo pelo menos os módulos de engenharia e gestão de 

projetos com integração ao BIM, incluso os custos referente a manutenção do sistema e 

treinamento inicial para equipe mínima do contrato; 

 
Os custos com equipamentos de informática, a nível de software e hardware, papel, cartucho, toner e 
manutenção itens necessários para a execução dos serviços, além de serviços gráficos estão 
contemplados nos custos da administração central. 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 itens 11 a 14 do grupo B da planilha referencial serão bens patrimoniais remanescentes de 
propriedade do proponente e deverão ser devolvidos ao municipio quando do término das atividades. 
 

20  CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA DO CONTRATO 
 
A seguir consta a metodologia de cálculo adotada para estimar o preço de venda referencial deste 
Projeto Básico e que deve ser seguida pelos licitantes para apresentação das propostas comerciais. 
 
FATOR K (Manual de "ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
DE OBRAS PÚBLICAS" (TCU, 2014): 
 

PREÇO DE VENDA GLOBAL = CD * K + DD * TRDE 

CD= CUSTO DIRETO COM MÃO-DE-OBRA DA EQUIPE PERMANENTE (SEM ENCARGOS) 

CD(OUTROS) = DESPESAS DIRETAS (CUSTO TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS) 

K(PERM) = (1+k1)*(1+k3)*(1+k4), para custo direto de mão de obra permanente. 2,67 

TRDE = (1+k3)*(1+k4). 1,23 

k1: Encargos Sociais incidentes sobre Mão de Obra Permanente (GRUPO A.1). 

Variavel 
Conforme 

tabela DNIT em 
anexo 

k2 : Custo Administrativo ou Administração Central ou Overhead da Empresa sobre Mão 
de Obra Permanente (GRUPO A.1). 

20,00% 
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k3: Remuneração Bruta da Empresa. 10,00% 

k4: Fator relativo aos tributos incidentes sobre o Preço de Venda, dado pela equação  

k4 = (1/(1-I))-1, em que “I” são os referidos tributos. Os tributos que incidem sobre os 

Serviços de Engenharia Consultiva são PIS, COFINS e ISS. 

11,61 % 

 
Observações: 

a) A estimativa de custos baseou-se na metodologia do FATOR K, de acordo com o Manual de 

"ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS 

PÚBLICAS" (TCU, 2014) e Data Base: (Tabela de Preços de Consultoria DNIT – outubro /2020). 

 

b) Os valores para veículo incluem aluguel e combustível; 
 

c) Arredondar "K(PERM)", e "TRDE" em duas casas decimais. Arredondar o "k1(PERM) ou (CONS)", " 
k2(PERM) ", "k3", "k4" em duas casas percentuais); 

 
d) Conforme memorando circular nº 687/2018/DIREX/DNIT SEDE, em função da pouca 

relevância na formação dos custos totais dos contratos de engenharia consultiva, os serviços 
gráficos não são detalhados como itens de planilha nos orçamentos. Este fato não exime a 
CONTRATADA de realizar os serviços gráficos necessários ao andamento dos trabalhos. 
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20.1 Planilha orçamentária referencial  
 

20.2 Cronograma Fisico financeiro 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL

Secretaria de Infraestrutura de Camaçari - SEINFRA

Município  de Camaçari

37 meses

R$ 15.207.874,60

ITEM BASE NÍVEL DESCRIÇÃO
QUANT. 

(MÊS)

HORAS / 

MÊS
TOTAL HORAS

Preço Unitário 

(R$/Mês)    

Encargos Totais (B) 

(R$/ mês)

Preço Unitário M.O 

+ ENCARGO 

(R$/Mês)    

CUSTO TOTAL (R$)

1 DNIT P8061 COORDENADOR 37 176 6.512,00 15.590,32 13.259,49 28.849,81 1.067.442,97

2 DNIT P8067 ENGENHEIRO SÊNIOR PARA OBRAS  (mobilidade) 37 176 6.512,00 13.304,41 11.433,14 24.737,55 915.289,35

2 DNIT P8066 ENGENHEIRO OBRAS EDIFICAÇÕES ( qualificação urbana) 60 176 10.560,00 10.173,73 8.929,53 19.103,26 1.146.195,60

3 DNIT P8066 ENGENHEIRO PLENO AMBIENTAL/ SEGURANÇA 37 176 6.512,00 10.173,73 8.929,53 19.103,26 706.820,62

4 DNIT P8066 ENGENHEIRO / ARQUITETO PLENO EM PROJETOS 36 176 6.336,00 10.173,73 8.929,53 19.103,26 687.717,36

5 DNIT P8021 ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR 37 132 4.884,00 6.974,33 6.420,16 13.394,49 495.596,13

6 DNIT P8019 ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR 35 132 4.620,00 2.798,95 3.103,81 5.902,76 206.596,60

7 DNIT P8163 TOPÓGRAFO 36 176 6.336,00 2.106,08 2.495,09 4.601,17 165.642,12

8 DNIT P8098 LABORATORISTA 36 176 6.336,00 1.963,89 2.391,40 4.355,29 156.790,44

9 DNIT P8147 DESENHISTA / PROJETISTA 67 176 11.792,00 2.902,96 3.048,27 5.951,23 398.732,41

10 DNIT P8147 TÉCNICO DE CAMPO PARA OBRAS 133 176 23.408,00 2.902,96 3.048,27 5.951,23 791.513,59

11 DNIT P8151 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 37 176 6.512,00 3.833,47 3.722,52 7.555,99 279.571,63

12 DNIT P8151 TÉCNICO DE SEGURANÇA/AMBIENTAL 72 176 12.672,00 3.833,47 3.722,52 7.555,99 544.031,28

13 DNIT P8151 TÉCNICO INFORMÁTICA 36 176 6.336,00 3.833,47 3.722,52 7.555,99 272.015,64

14 DNIT P8025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 36 176 6.336,00 1.255,65 1.902,45 3.158,10 113.691,60

15 DNIT P8025 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 01 36 176 6.336,00 1.255,65 1.902,45 3.158,10 113.691,60

16 DNIT P8025 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 02 36 176 6.336,00 1.255,65 1.902,45 3.158,10 113.691,60

17 DNIT P8027 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 72 176 12.672,00 1.472,92 2.051,94 3.524,86 253.789,92

18 DNIT P8026 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 79 176 13.904,00 1.565,97 2.095,56 3.661,53 289.260,87

19 DNIT P8113 MOTORISTA 67 176 11.792,00 1.760,35 2.251,33 4.011,68 268.782,56

20 DNIT P8060 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 6 176 1.056,00 18.708,39 15.753,00 34.461,39 206.768,34

9.193.632,23R$      

ITEM BASE NÍVEL DESCRIÇÃO UNIDADE
PRAZO 

(MÊS)
QUANT

CUSTO UNITÁRIO  

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)

1 DNIT B8957 LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 37 35 3.407,18 119.251,30

2 DNIT B8955 LABORATÓRIO DE BETUME MÊS 37 35 4.341,92 151.967,20

3 DNIT B8956 LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 37 35 3.021,87 105.765,45

4 DNIT B8958 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MÊS 37 36 2.242,92 80.745,12

5 DNIT GPS MÊS 37 36 326,84 11.766,24

6 DNIT E8889 Veiculo leve (apoio obras) com combustivel MÊS 37 97 4.570,72 443.359,84

7 DNIT E8889 Veiculo leve (apoio social e ambiental) com combustivel MÊS 37 37 4.570,72 169.116,64

8 DNIT E8891 
Veículo leve - tipo pick up 4 x 4  (apoio controle tecnológico e topográfico) 

sem motorista com combustivel 
MÊS 37 37 10.619,84 392.934,08

9 DNIT B8951 ESCRITÓRIO MÊS 37 37 3.002,06 111.076,27

10 DNIT B8953 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO MÊS 37 37 2.755,20 101.942,40

11 COTAÇÃO AQUISIÇÃO¹
PLOTTER P&B, TAMANHO A1 COM PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE 500

PLOTAGENS TAMANHO A1
UNIDADE 1 7.179,79 7.179,79

12 COTAÇÃO AQUISIÇÃO¹

IMPRESSORA A LASER COLORIDA TAMANHO A3 & A4, COM PRODUÇÃO MÉDIA

MENSAL DE 100 IMPRESSÕES TAMANHO A3 E PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE

500 IMPRESSÕES TAMANHO A4

UNIDADE 1 4.779,40 4.779,40

13 COTAÇÃO AQUISIÇÃO¹

12 (doze) notebooks completos com memória RAM mínima de 8Gb,

processador com mínimo de HD 1 TB, placa de vídeo com memória mínima de

2Gb e aptos para execução e compatibilização de projetos de baixa e média

complexidade tanto em modelos 2D como BIM, no minimo I5

UNIDADE 12 4.024,25 48.291,00

14 COTAÇÃO AQUISIÇÃO¹

1 (um) notebooks completos com memória RAM mínima de 8Gb, processador

com mínimo de HD 1 TB, placa de vídeo com memória mínima de 2Gb e aptos

para execução e compatibilização de projetos de baixa e média complexidade

tanto em modelos 2D como BIM, no minimo i7;

UNIDADE 1 4.561,75 4.561,75

15 COTAÇÃO LOCAÇÃO

02 LICENÇAS SIMULTANEAS (USUÁRIO) ANUAL PARA PLATAFORMA ERP

INTEGRADA & DEDICADA AO CONTRATO, INCLUSO MANUTENÇÃO E

TREINAMENTO DA EQUIPE MÍNIMA DO CONTRATO COM MÓDULO DE

ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E INTEGRAÇÃO BIM

MÊS 37 37 2.674,28 98.948,40

16 COTAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VIA DRONES PROCESSAMENTO DAS IMAGENS

COM GERAÇÃO DE MODELO DIGITAL 3D DA SUPERFÍCIE
Visita 37 60 6.842,00 410.520,00

2.262.204,88R$        

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL DE ENGENHARIA CONSULTIVA

4.656.754,49R$        

2.262.204,88R$        

97,43% 4.536.877,74R$        

20,00% 931.350,90R$           

10,00% 1.238.718,80R$        

11,61% 1.581.967,78R$        

2,67

1,23

15.207.874,60R$     

2- Prazo das obras considerado = 37 meses

4- Arredondar "Custo Total", "CD","DD"  e "PV" em duas casas decimais. Arredondar "K1", "K2", "K3" e "K4" em duas casas percentuais. Não arredondar "FATOR K", "TRDE".

5 - O regime tributário será de cada empresa

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DIRETOS

GRUPO A - MÃO-DE-OBRA

CD - CUSTO DIRETO DE MÃO-DE-OBRA (GRUPO A)

CD - CUSTO DIRETO DE MÃO-DE-OBRA (GRUPO A)

DD - DESPESAS DIRETAS (GRUPO B)

K2 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA EMPRESA   (OU OVERHEAD)

K3 - REMUNERAÇÃO  BRUTA DA EMPRESA 

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. (Cofins de 6,08% (7,60% x 0,8 = 6,08%) e PIS de 1,32% (1,65% x 0,8 = 

1,32%) e ISS = 3%.)
4

PV - PREÇO DE VENDA. PV = CD * K + DD * TRDE

K1 - TOTAL ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRA*  = quant mês x valor encargo social mensal 

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL DE ENGENHARIA CONSULTIVA

GRUPO B - DESPESAS DIRETAS

DESPESAS DIRETAS (GRUPO B)

6- Conforme memorando circular nº 687/2018/DIREX/DNIT SEDE, em função da pouca relevância na formação dos custos totais dos contratos de engenharia consultiva, os serviços gráficos não 

são detalhados como itens de planilha nos orçamentos. Este fato não exime a CONTRATADA de realizar os serviços gráficos necessarios ao andamento dos trabalhos.

ORÇAMENTO REFERENCIAL DE ENGENHARIA CONSULTIVA (CONSOLIDADO)

Programa: 

Órgão Contratante: (Tabela de Preços de Consultoria DNIT) 

Localidade: out/20

Objeto

Total Estimado Concorrência

TIPO Concorrência

Prazo de Execução:

Contratação de Empresa para execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para coordenação de projetos e supervisão técnica, ambiental e social das obras do Programa de Integração e 

Desenvolvimento Urbano, Social e Ambiental, no Município de Camaçari-Bahia.

Observações: 

1- O presente orçamento baseou-se na metodologia "Formação de preço com base nos quantitativos e custos unitários dos insumos utilizados", contemplado no Manual de "ORIENTAÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS" (TCU, 2014)

3- Foi adotado, conforme orientação do TCU, um percentual de compensação de 20% resultando em uma alíquota efetiva de Cofins de 6,08% (6,08% = 7,60% x 0,8) e PIS de 1,32% (1,65% x 0,8).

7 - Os itens do grupo B (11 a 14) serão bens patrimoniais remanescentes de propriedade do proponente deverão ser devolvidos ao municipio quando do término das atividades. 

8 - Os custos com manutenção dos equipamentos de informática e serviços gráficos (impressão, papel, cartucho, encardenações) estão contemplados nos custos da administração central

9 - Os encargos sociais e os valores de mão de obra adotados são da tabela DNIT   - Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva - mês de referência OUT / 2020 

K - "FATOR K".  K= (1+K1+K2) * (1+K3) * (1+K4)

TRDE - TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS. TRDE = (1+K3) * (1+K4)
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20.3 Cronograma físico financeiro  
 

 
 

 Data Base: (Tabela de Preços de Consultoria DNIT – outubro / 2020. 
 

VALOR TOTAL
 % AVANÇO 

FÍSICO 
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37  SUBTOTAL 

1 COORDENADOR  R$                 1.443.270,24 37,00 11,61%  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$     39.007,30  R$      1.443.270,24 

2
ENGENHEIRO SÊNIOR PARA OBRAS  

(mobilidade)
 R$                 1.237.546,09 37,00 9,96%  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$     33.447,19  R$      1.237.546,09 

3
ENGENHEIRO OBRAS EDIFICAÇÕES ( 

qualificação urbana)
 R$                 1.549.750,24 60,00 12,47%  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     51.658,34  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$      1.549.750,24 

4
ENGENHEIRO PLENO AMBIENTAL/ 

SEGURANÇA
 R$                     955.679,31 37,00 7,69%  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$          955.679,31 

5
ENGENHEIRO / ARQUITETO PLENO 

EM PROJETOS
 R$                     929.850,14 36,00 7,48%  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$     25.829,17  R$          929.850,14 

6 ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR  R$                     670.086,52 37,00 5,39%  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$     18.110,45  R$          670.086,52 

7 ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR  R$                     279.335,51 35,00 2,25%  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$        7.981,01  R$          279.335,51 

8 TOPÓGRAFO  R$                     223.961,70 36,00 1,80%  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$        6.221,16  R$          223.961,70 

9 LABORATORISTA  R$                     211.993,50 36,00 1,71%  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$        5.888,71  R$          211.993,50 

10 DESENHISTA / PROJETISTA  R$                     539.118,84 67,00 4,34%  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$     16.093,10  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$          539.118,84 

11 TÉCNICO DE CAMPO PARA OBRAS  R$                 1.070.191,14 133,00 8,61%  R$     24.139,65  R$     24.139,65  R$     24.139,65  R$     24.139,65  R$     24.139,65  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     40.232,75  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     32.186,20  R$     24.139,65  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$        8.046,55  R$      1.070.191,14 

12 TÉCNICO ADMINISTRATIVO  R$                     378.003,72 37,00 3,04%  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$          378.003,72 

13
TÉCNICO DE 

SEGURANÇA/AMBIENTAL
 R$                     735.574,81 72,00 5,92%  R$     30.648,95  R$     30.648,95  R$     30.648,95  R$     30.648,95  R$     30.648,95  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     20.432,63  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$          735.574,81 

14 TÉCNICO INFORMÁTICA  R$                     367.787,40 36,00 2,96%  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$     10.216,32  R$          367.787,40 

15 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  R$                     153.720,35 36,00 1,24%  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$          153.720,35 

16 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 01  R$                     153.720,35 36,00 1,24%  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$          153.720,35 

17 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 02  R$                     153.720,35 36,00 1,24%  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$        4.270,01  R$          153.720,35 

18 AUXILIAR DE LABORATÓRIO  R$                     343.144,74 72,00 2,76%  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$        9.531,80  R$          343.144,74 

19 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  R$                     391.104,36 79,00 3,15%  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$     14.852,06  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        9.901,38  R$        4.950,69  R$        4.950,69  R$        4.950,69  R$        4.950,69  R$        4.950,69  R$        4.950,69  R$        4.950,69  R$          391.104,36 

20 MOTORISTA  R$                     363.416,01 67,00 2,92%  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$     10.848,24  R$        5.424,12  R$        5.424,12  R$        5.424,12  R$        5.424,12  R$        5.424,12  R$        5.424,12  R$        5.424,12  R$          363.416,01 

ENGENHEIRO CONSULTOR 

ESPECIAL
 R$                     279.567,71 6,00 2,25%  R$     46.594,62  R$     46.594,62  R$     46.594,62  R$     46.594,62  R$     46.594,62  R$     46.594,62  R$          279.567,71 

SUBTOTAL 

GRUPO 
 R$    12.430.543,04  R$  335.525,89  R$  369.143,73  R$  369.143,73  R$  369.143,73  R$  369.143,73  R$  405.800,37  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  359.205,75  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  346.208,51  R$  312.332,79  R$  277.818,34  R$  267.602,02  R$  267.602,02  R$  267.602,02  R$  267.602,02  R$  267.602,02  R$  178.715,16  R$   12.430.543,04 

VALOR TOTAL
 % AVANÇO 

FÍSICO MENSAL 
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37  SUBTOTAL 

1 LABORATÓRIO DE SOLOS  R$                     146.406,01 35,00 5,27%  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$        4.183,03  R$          146.406,01 

2 LABORATÓRIO DE BETUME  R$                     186.571,65 35,00 6,72%  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$        5.330,62  R$          186.571,65 

3 LABORATÓRIO DE CONCRETO  R$                     129.849,30 35,00 4,68%  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$        3.709,98  R$          129.849,30 

4 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA  R$                        99.131,59 36,00 3,57%  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$        2.753,66  R$             99.131,59 

5 GPS  R$                        14.445,53 36,00 0,52%  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             401,26  R$             14.445,53 

6
Veiculo leve (apoio obras) com 

combustivel
 R$                     544.317,31 97,00 19,60%  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$     16.834,56  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$          544.317,31 

7
Veiculo leve (apoio social e 

ambiental) com combustivel 
 R$                     207.626,19 37,00 7,48%  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$        5.611,52  R$          207.626,19 

8

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4  

(apoio controle tecnológico e 

topográfico) sem motorista com 

combustivel 

 R$                     482.409,10 37,00 17,37%  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$     13.038,08  R$          482.409,10 

9 ESCRITÓRIO  R$                     136.369,45 37,00 4,91%  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$        3.685,66  R$          136.369,45 

10 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO  R$                     125.155,70 37,00 4,51%  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$        3.382,59  R$          125.155,70 

11
PLOTTER P&B, TAMANHO A1 COM 

PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE 500 

PLOTAGENS TAMANHO A1

 R$                           8.814,70 1,00 0,32%  R$        8.814,70  R$                8.814,70 

12

IMPRESSORA A LASER COLORIDA 

TAMANHO A3 & A4, COM 

PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE 100 

IMPRESSÕES TAMANHO A3 E 

PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE 500 

IMPRESSÕES TAMANHO A4

 R$                           5.867,72 1,00 0,21%  R$        5.867,72  R$                5.867,72 

13

12 (doze) notebooks completos 

com memória RAM mínima de 

8Gb, processador com mínimo de 

HD 1 TB, placa de vídeo com 

memória mínima de 2Gb e aptos 

para execução e 

compatibilização de projetos de 

baixa e média complexidade 

tanto em modelos 2D como BIM, 

no minimo I5

 R$                        59.287,34 12,00 2,13%  R$     29.643,67  R$     29.643,67  R$             59.287,34 

1 (um) notebooks completos com 

memória RAM mínima de 8Gb, 

processador com mínimo de HD 1 

TB, placa de vídeo com memória 

mínima de 2Gb e aptos para 

execução e compatibilização de 

projetos de baixa e média 

complexidade tanto em modelos 

2D como BIM, no minimo i7;

 R$                           5.600,51 1,00 0,20%  R$        5.600,51  R$                5.600,51 

02 LICENÇAS SIMULTANEAS 

(USUÁRIO) ANUAL PARA 

PLATAFORMA ERP INTEGRADA & 

DEDICADA AO CONTRATO, 

INCLUSO MANUTENÇÃO E 

TREINAMENTO DA EQUIPE MÍNIMA 

DO CONTRATO COM MÓDULO DE 

ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO 

DE OBRAS E INTEGRAÇÃO BIM

 R$                     121.479,94 37,00 4,37%  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$        3.283,24  R$          121.479,94 

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VIA 

DRONES  PROCESSAMENTO DAS 

IMAGENS COM GERAÇÃO DE 

MODELO DIGITAL 3D DA 

SUPERFÍCIE

 R$                     503.999,51 60,00 18,15%  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$     50.399,95  R$          503.999,51 

 R$       2.777.331,56  R$     98.917,17  R$     91.857,87  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$  112.614,15  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     62.214,19  R$     50.991,16  R$     50.991,16  R$     50.991,16  R$     50.991,16  R$     50.991,16  R$     50.991,16  R$     34.612,61  R$      2.777.331,56 

 R$  434.443,06  R$  461.001,60  R$  431.357,93  R$  431.357,93  R$  431.357,93  R$  468.014,57  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  471.819,90  R$  421.419,95  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  408.422,71  R$  374.546,99  R$  328.809,49  R$  318.593,18  R$  318.593,18  R$  318.593,18  R$  318.593,18  R$  318.593,18  R$  213.327,77  R$   15.207.874,60 

GRUPO A.1 - MÃO-DE-OBRA (EQUIPE PERMANENTE)

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

GRUPO B - DESPESAS DIRETAS

SUBTOTAL GRUPO A.1

ITEM DESCRIÇÃO
QUANT 

MÊS

TOTAL GRUPOS A.1+A.2+B

SUBTOTAL GRUPO A.1
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21 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
 
A Comissão julgará as Propostas Técnicas e de Preços e classificará as licitantes pelo 
tipo de TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios definidos neste Edital. 
 
As propostas técnicas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios e 
pontuações apresentados conforme segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO PONTUAÇÃO 

1.0 Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho Obrigatória 30 

2.0 
Capacidade Técnica da Empresa (Técnico-
Operacional) 

Obrigatória 50 

3.0 
Capacidade Técnica da Equipe (Técnico-
Profissional) 

Obrigatória 20 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 

 
Nota da Proposta Técnica - NT 
 
A Nota Técnica – NT de cada proposta será calculada respeitando-se os critérios acima 
estabelecidos para cada uma delas e corresponderá à soma das notas atribuídas 
conforme anteriormente definido, conforme expressão a seguir: 

 

NT= (CP + PT + EE + ET)/10 

Onde: 

NT = Nota Técnica; 

CP = Nota do Conhecimento do Problema 

PT = Nota da Metodologia e Plano de Trabalho 

EE = Nota da Experiência da Empresa. 

ET = Nota da Experiência da Equipe (Chave) 

 

A classificação das propostas será por ordem decrescente das NOTAS TÉCNICAS 
atribuídas às concorrentes, considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital. 

As empresas concorrentes que obtiverem NOTA TÉCNICA inferior a 7,00 (sete) pontos 
ou notas parciais (CP, PT, ET e EE) inferiores a 50,00% (cinquenta por cento) de sua 
pontuação máxima, serão automaticamente desclassificadas. 

 
Nota da Proposta de Preços - NP 

 

Serão desclassificadas as propostas de preços cujos valores globais sejam superiores 
ao valor estimado pela PMC ou as manifestamente inexeqüíveis na forma da Lei. 

 

No Julgamento das Propostas de Preço, será atribuída a nota máxima 10,0 (dez) à 
licitante que apresentar o menor preço atribuindo-se notas inferiores, inversamente 
proporcionais às licitantes que apresentarem maiores preços totais. 

 

NP =    MP .              x 10 

  PP 
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Onde: 

NP = Nota da Proposta de Preços; 

MP = Menor Preço ofertado; 

PP = Preço Proposto pela licitante 

 
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. 
 
Julgamento e Classificação Final das Propostas 

 

Será considerado vencedor o PROPONENTE que atender às condições deste Edital e 
obtiver maior Nota Final (NF), apurada pela média ponderada das notas das propostas 
Técnicas (NT) e de preços (NP), de acordo com a seguinte formula: 

 

 

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

Onde: 

NF = Nota Final; 

NT = Nota Técnica 

NP = Nota de Preço. 

 

A classificação será por ordem decrescente da maior Nota Final apurada de acordo 
com os critérios previstos neste Edital. 

 

As notas serão calculadas com duas casas decimais. O arredondamento até os 

centésimos será feito consoante a norma da ABNT NBR 5891- Regras de 
Arredondamento na Numeração Decimal. 

 

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 n°. 8.666/93. 

 

 
22 DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 
A Empresa Supervisora deverá submeter previamente a fiscalização, para análise e 
aprovação, os currículos de todos os profissionais e técnicos que pretender mobilizar 
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para executar os serviços relacionados com o objeto desta prestação de serviço. Após 
a aprovação e respectivo enquadramento no item de planilha correspondente, os 
profissionais poderão ser mobilizados. 
 
A Empresa Supervisora será responsável pelo recrutamento, administração e qualquer 
outra obrigação relacionada com emprego da mão de obra, ficando responsável por 
todos os atos praticados pelos seus empregados. Todos os profissionais a serem 
alocados ao contrato deverão ter experiência e qualificação compatíveis com as 
funções. 
 
Todos os profissionais que forem apresentados pela Empresa Supervisora em sua 
documentação técnica, deverão estar disponíveis para participar dos serviços a 
qualquer momento, a menos que por motivo de força maior estejam impossibilitados. 
Em caso de necessidade de substituição dos profissionais apresentados na 
documentação técnica, e aprovados pela fiscalização os mesmos deverão ter 
competências equivalentes ou superiores. Qualquer alteração, eventual ou definitiva, 
referente aos profissionais da Empresa Supervisora, atuando no contrato, deverá ser 
imediatamente informada ao fiscal do contrato; 
 
A mobilização dos recursos de pessoal e equipamentos a serem utilizados diretamente 
pela Empresa Supervisora ocorrerá após a emissão da OS específica pela Contratante; 

 
A Empresa Supervisora terá o prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da emissão da 
OS para mobilizar todos os recursos necessários à execução dos serviços previstos, 
conforme demanda solicitada pelo fiscal designado ao contrato. Prazos superiores 
deverão ser devidamente justificados e aprovados previamente pelo mesmo. 
 
Os serviços deverão ser prestados de segunda-feira a sexta-feira em consonância com 
as normas trabalhistas vigentes do local onde serão prestados os serviços. O horário 
de trabalho poderá ser alterado a critério da fiscalização, observando-se o limite de 
horas mensais, constante nos termos da legislação e em conformidade com o Acordo 
ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria predominante dos quadros da 
Empresa Supervisora. 
 
A alocação do pessoal da Equipe da Empresa Supervisora, incluindo a terceirização 
dos serviços topográficos, deverá ser aprovada fiscalização e estar coerente com a 
metodologia, organização e plano de trabalho apresentados. A mobilização e a 
desmobilização da Equipe deverão estar compatíveis com o ritmo de implantação das 
ações das obras. 

 
23  APOIO E ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO– CONSULTORIA ESPECIAL 

 
A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal, quando for solicitado, Consultores 
Individuais, baseados nos critérios mínimos abaixo relacionados, que deverão prestar 
os serviços de apoio e assessoramento, podendo prestar serviços fora das 
dependências da CONTRATANTE. 
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A Consultoria Especial atuará, por demanda, para dirimir questões de ordem técnica, 
mediante a elaboração de estudos técnicos, anteprojetos, projetos e pareceres, 
adequando e direcionando análises complexas de acordo com o estado da arte nas 
diversas áreas pertinentes, tais como: Obra, Ambiental, Desapropriação, projeto etc. 
 
Cabe a supervisora fornecer consultoria especializada para atender necessidades 
operacionais específicas da PMC, de acordo com suas competências regimentais, 
atendendo às necessidades e dirimindo questões técnicas, mediante a elaboração de 
estudos técnicos e de pareceres e laudos, de modo a solucionar conflitos que possam 
surgir na condução dos empreendimentos. 
 
O apoio especializado será solicitado formalmente pela fiscalização do contrato, a 
qualquer tempo, devendo a empresa vencedora prover os meios necessários para a 
execução dos serviços quando requerido. 
 
O serviço de consultoria será prestado por consultor ou equipe de consultores 
especializados, com experiência em seus respectivos ramos e poderá ser desenvolvido 
nas dependências das PMC ou no escritório da contratada (relatórios, pareceres, 
laudos e notas técnicas). 
 
Consultores poderão ser terceirizados, sendo que o(s) nome(s) do(s) profissional(ais), 
indicado(s) pela contratada para executar(em) os serviço(s) de consultoria 
demandado(s) pela fiscalização do contrato, deverá(ão) ser apresentado(s) 
previamente com os respectivos curriculum vitae, acompanhados de Plano de 
Trabalho, onde conste o cronograma de execução dos serviços. Os documentos serão 
submetidos à prévia análise e aprovação da fiscalização demandante para a 
confirmação da adequação e da qualificação profissional exigida. 
 
O Produto decorrente desta Atividade deverá ser entregue por meio do Relatório de 
Assessoramento Especializado, conclusivo, onde deverá constar todo o detalhamento 
dos serviços realizados. 
 
 
24 INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE 

 
A CONTRATANTE não irá fornecer nenhum tipo de insumo à Empresa Supervisora, 
exceto informações disponíveis e estudos existentes. 

 
25 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXIGIDOS DA EMPRESA CONTRATADA 
 
Compete à Empresa Supervisora, a mobilização para os serviços Coordenação de 
projetos e supervisão de obras que consiste na aquisição, alocação e montagem de 
todas as instalações em geral, veículos, equipamentos (incluindo impressora, telefone 
e internet) e pessoal, necessários para a execução dos serviços contratados, objeto do 
presente documento, de acordo com a demanda solicitada pela CONTRATANTE;  

 

 
Instalações  
Incluem-se, nesse item, o aluguel de imóvel para escritório, em área compatível, para  
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a acomodação dos profissionais da Equipe Técnica e Administrativa da Empresa 
Supervisora. 

 
Equipamentos 
 
É de competência da Empresa Supervisora o fornecimento de todos os equipamentos 
necessários à realização dos serviços de Coordenação de projetos e supervisão de 
obras, incluindo veículos (tipo sedan e/ou utilitário), laboratórios, equipamentos de 
topografia (estação total e seus complementos, GPS), mobiliário, equipamentos de 
informática incluindo licenças de “softwares”, toner, cartuchos, papel, necessários para 
o desenvolvimento dos trabalhos, além dos suprimentos de informática, confome 
previstos em planilha orçamentária 
 
As despesas com combustível, manutenção e limpeza dos veículos são de 
responsabilidade da Empresa Supervisora. Estes deverão possuir seguro contra 
terceiros, além de seguro obrigatório e outros constantes em Contrato. 
 
Deverão ser mantidos todos os recursos computacionais necessários ao desempenho 
das atividades, em quantidade suficiente, equipados com “softwares” adequados e as 
respectivas licenças de uso. 

 
 
26 COORDENADOR DO CONTRATANTE  
 
A Contratante designará um fiscal do contrato, indicado pela SEINFRA ( Secretaria de 
Infra Estrutura do Município) a quem competirá o pleno acompanhamento, fiscalização 
e controle da execução dos serviços da Contratada para Coordenação de projetos e 
Supervisão  das obras. 
 
27 PRAZO 
 
A duração prevista para a execução dos serviços de Coordenação de projetos e 
Supervisão  das obras será de 37 (trinta e sete) meses, a contar da assinatura do 
contrato, e a vigência contratual será de 37 (trinta e sete) meses, havendo a 
possibilidade de prorrogação. 

 
28 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 
A gestão e a fiscalização do contrato serão realizadas pela SEINFRA(Secretaria de 
Infra estrutura do Município) 
 
A CONTRATADA junto com a CONTRATANTE deverá promover reuniões periódicas, 
nas instalações da Contratante, de acordo com as demandas em andamento no 
intuito de avaliar e zelar pela qualidade de atendimento e serviços. 

 
Caberá a CONTRATANTE, por meio de servidor(es)/colaborador(es) formalmente 
designado, a fiscalização e certificação do serviço; bem como fornecer todas as 
informações necessárias para fiel cumprimento do objeto desta contratação. 

Página 53 de 58 

 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 
 

PROJETO BÁSICO Nº 5573/2021 

 

 

REVISÃO R-17        UGP - GERENCIA DE CONTRATOS & AQUISIÇÕES                                                                             

 

 
Para fiscalização e implementação do objeto deste projeto básico, a comissão de 
recebimento dos serviços entregues verificará o cumprimento de normas e 
especificações definidas, cumprimento de prazos de entrega dos produtos contratados. 

 
A CONTRATANTE deverá fiscalizar, através do Gestor do Contrato, como lhe aprouver 
e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 
contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito 
diretamente à CONTRATADA, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os 
empregados desta, afim de que sejam tomadas as devidas providências. 

 
29 CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES 
 

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 
de aquisições e desenvolvimento de ações para as componentes do programa de 
integração urbana, social e ambiental do Município de Camaçari junto a CAF. 

 

A medição será feita por item previsto na planilha orçamentária.  

 

Pode ocorrer no boletim de medição, quantitativo de mão de obra / equipamentos em 
fracionamento da unidade mês, em casos específicos de alocação do respectivo(s) 
profissional(s) em períodos curtos e  fracionados. 

 

Os pagamentos à empresa serão feitos através de Boletins de Medição mensais.  

 

Caso ocorra qualquer necessidade de interrupção parcial ou total do programa de 
integração junto a CAF, o respectivo contrato proveniente do processo de licitação 
deste certame, estará automaticamente suspenso após 01 (hum) mês da comunicação 
formal pela CONTRATANTE, sem ocorrer ônus ou multa para quaisquer uma das 
partes. 

 

Para a contratação dos profissionais descritos no projeto básico, será obrigatório 
a manutenção da estrutura prevista em orçamento apresentado, de acordo com 
os encargos previstos, sendo obrigatório a comprovação dos registros de 
trabalho dos profisionais contratados, bem como os devidos recolhimentos de 
GPS/GFIP na forma da lei. As atividades consideradas como pejotização ficam 
expressamente vedadas no objeto desta contratação. 

 

 
Da condição de pagamento 
 

O pagamento dos serviços dar-se-á em função dos quantitativos efetivamente 
realizados, mediante prévia apresentação do Boletim Mensal de Medição e Resumo da  
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Medição, em conformidade com a Planilha Orçamentária, devidamente atestada pelo 
fiscal do Contrato. 

 

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. 
 
 
30 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Emissão, da Ordem de Serviço que estabelecerá a autorização para início da 
realização dos serviços pela CONTRATADA; 

 
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor ou Comissão 
especialmente designada, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

 
Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA com relação 
ao objeto deste Termo. 
 
Proporcionar as facilidades pertinentes para que a CONTRATADA possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições contratuais 
 
Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 
 
Recusar os serviços e documentos apresentados que não estejam de acordo com as 
condições e as exigências especificadas, solicitando a devida correção sem ônus 
para a CONRATANTE. 
 
Recusar, no todo ou em parte, sem qualquer ônus, com a devida justificativa, o 
serviço fornecido em desacordo com as especificações e condições previstas no 
contrato. 
 
Solicitar a substituição do profissional responsável pela execução dos serviços, cujo 
comportamento ou qualificação técnica venha a ser julgado inconveniente ou 
insatisfatório para a execução do objeto deste Termo. 

 
Verificar, junto à CONTRATADA e seu preposto, se estão tomando todas as 
providências necessárias para o bom andamento dos serviços. 

 
Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato. 
 
Efetuar o pagamento dos serviços na forma convencionada. 

 
31 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Executar os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste 
Termo e seus anexos. 

 
Indicar um preposto/representante, sem ônus para a CONTRATANTE, a quem a 
fiscalização se reportará de forma ágil para organizar e coordenar os serviços sob a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Apresentar pessoal, para execução dos serviços, especialmente qualificado, treinado e 
orientado sobre as obrigações assumidas no contrato, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das Normas Técnicas da ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto 
deste Termo, além de recomendações da CONTRATANTE. 
 
Apresentar relação nominal do pessoal do quadro técnico (engenheiros e outros) 
contratados, devendo constar as inscrições no CPF e no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, quando couber. 

 
Submeter à aprovação da CONTRATANTE o(s) nome(s) e o(s) dado(s) 
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do Engenheiro/Arquiteto que, 
porventura, venha a substituir o originalmente indicado. 

 
Manter seus profissionais devidamente uniformizados e com crachás de identificação, 
quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja 
considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE. 
 
Prover o deslocamento dos profissionais para execução dos serviços objeto deste 
Termo aos locais e frentes de execução dos serviços, sem qualquer custo adicional 
para a CONTRATANTE. 

 
Fornecer e manter, no local dos serviços, o profissional devidamente protegido por meio 
de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), requerido na execução das atividades. 
 
Cumprir as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho. 
 
Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, utensílios e pessoal necessários, em 
quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

 
Conscientizar todo o pessoal envolvido na prestação dos serviços sobre a correta 
supervisão das obras seguindo rigorosamente as instruções da CONTRATANTE. 
 
Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar ou 
que possa impossibilitar a execução dos serviços, bem como prestar esclarecimentos 
que forem solicitados pela CONTRATANTE. 

 
Prestar, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre o conteúdo dos serviços, 
especificações técnicas, material indicado, sanando todas as dúvidas 
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 e questionamentos existentes. 
 
Lançar as informações relevantes no Diário de Obras. 

 
Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos 
percebidos na execução dos serviços, bem como refazer ou adequar quaisquer 
serviços impugnados pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional. 
 
Apresentar à CONTRATANTE, para fins de recebimento de pagamento, nota 
fiscal/fatura contendo discriminação dos serviços realizados, acompanhada do 
respectivo Boletim Mensal de Medição e Resumo da Medição, inclusive todos os 
documentos de regularidade fiscal da empresa junto aos órgãos competente. 

 
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, durante todo o período de 
vigência do Contrato. 

 
Responsabilizar-se pelo objeto deste Termo, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades vierem a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros. 
 
Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE. 
 
Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais e 
trabalhistas previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE. 

 
Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato. 

 
Sanar as irregularidades apontadas no recebimento dos serviços, estando ciente que 
fica sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo 
da aplicação de penalidades cabíveis. 
 
Arcar com os gastos referentes à realização das atividades técnicas previstas no 
contrato, correspondentes à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), taxas, 
emolumentos, cópias, fotos e quaisquer outras despesas vinculadas ao objeto 
contratado.  

 
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 CONTRATANTE e deverão ser entregues à  
medida em que forem sendo concluídos. Ao fim dos trabalhos será feita uma verificação  
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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. 
 
A CONTRATADA deverá garantir a realização e integridade do backup físico de todos 
os arquivos gerados, recebidos e/ou enviados referentes ao PROGRAMA DE 
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL do 
Município de Camaçari. 
 
32 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 15.207.874,60 (Quinze 
milhões duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta 
centavos).  
 
 
Projeto / Atividade: 8004 
Elemento de Despesa: 44.90.39.00  
Fonte: 4191000 / 0100.000 
 
 
33 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
O presente capítulo aborda a gestão e fiscalização do contrato oriundo deste Projeto 
Básico. 
 
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 Projeto Básico. 
 
 
ANEXOS 
 

 ANEXO I – ESCOPO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, 
SOCIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI; 

 

 ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA e CRONOGRAMA; 
 

 ANEXO III – TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT – DATA BASE DE OUTUBRO / 
2020; 

 

 ANEXO IV – MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA OS CRITÉRIOS DO PREÇO DE VENDA DO 
CONTRATO. 

 

 ANEXO V – JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ESCOLHA DA MODALIDADE DO CERTAME. 
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