PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2013
PROCESSO Nº 28.992/2013
EDITAL

A Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria n.º 440, de
08/05/2013, da Diretoria-Geral do TRE/CE, leva ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E
PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global, destinada à contratação de
empresa para prestação de serviços técnicos especializados de GERENCIAMENTO E
ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO da construção da primeira parcela da obra da nova sede
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza/CE, mediante as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO",
“PROPOSTA TÉCNICA” E "PROPOSTA DE PREÇO”
LOCAL:
Sala de Sessões (3º andar) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará –
Rua Jaime Benévolo, 21, Centro – Fortaleza/CE.
DATA:

24 de JUNHO de 2013.

HORÁRIO:

9 horas.

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura
dos envelopes referentes a esta CONCORRÊNCIA serão realizados no primeiro dia
útil de funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que se seguir.

2.

No local indicado serão realizados
CONCORRÊNCIA, com respeito a:

os

procedimentos

relativos

a

esta

2.1-

recebimento dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e
“Proposta de Preço”;

2.2-

abertura dos envelopes “Documentação” e verificação da situação do
licitante perante o SICAF;

2.3-

devolução dos envelopes “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço”
aos licitantes inabilitados;

2.4-

abertura dos envelopes “Proposta Técnica” dos licitantes habilitados e
classificação técnica.

2.5-

devolução dos envelopes de “Proposta de Preço” aos licitantes que
tiverem sua proposta técnica desclassificada.

2.6-

abertura dos envelopes “Proposta de Preço” dos licitantes que
tiverem sua proposta técnica pontuada e classificação final.
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3.

As decisões da Comissão Especial de Licitação serão comunicadas mediante
publicação no Diário Oficial da União, no Diário da Justiça Eletrônico do
TRE/CE, em jornal de grande circulação e no sítio do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, no endereço www.tre-ce.jus.br, pelo menos por 1 (um) dia,
salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício ou ata,
aos representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.13.23.33.4-

julgamento da habilitação do licitante;
julgamento das propostas técnica e de preço;
resultado de recurso porventura interposto;
resultado de julgamento desta CONCORRÊNCIA.

4.

A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas
interessadas em participar do certame, preferencialmente até o 3º (terceiro) dia
útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento
convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes
“Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço”.

5.

A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de
notas no sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no endereço www.trece.jus.br, cabendo aos interessados acessá-lo para obtenção das informações
prestadas pela Comissão Especial de Licitação.

SEÇÃO II – DO OBJETO

6.

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para a prestação
de serviços técnicos especializados de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À
FISCALIZAÇÃO da construção da 1ª parcela da obra da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza/CE, conforme descrito no Anexo I –
Projeto Básico .

6.1-

O local em que será construída a nova sede do TRE/CE situa-se na
Rua Paulo Faustino, entre as ruas Caetano Ximenes Aragão e Dr.
Deoplisto Feitosa, Bairro Luciano Cavalcante – Município de
Fortaleza/CE;

6.2-

A mídia contendo os projetos executivos e demais documentos
técnicos necessários à perfeita compreensão da obra deve ser
retirada junto à Seção de Arquitetura e Engenharia – SAREN do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na rua Jaime Benévolo, 21,
andar térreo, em data e horário previamente agendados pelos
telefones (85) 3388-3753/3754.

Observação 1: O agendamento deverá ser realizado até o 3º (terceiro) dia útil que
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a
reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.
Observação 2: O licitante deverá, obrigatoriamente, trazer CD-R, DVD, DVD-R, “pendrive” ou qualquer outra mídia apta à gravação de todos os arquivos na data combinada.
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SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

7.

Poderão participar desta CONCORRÊNCIA quaisquer licitantes que
comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos na Seção VII
– Da Habilitação Preliminar e cujo objeto social da empresa, expresso no
estatuto ou contrato social, especifique atividade de prestação de serviços
pertinente e compatível com o objeto desta CONCORRÊNCIA.

7.1-

O cadastramento e a habilitação parcial do licitante no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN
MARE n.º 05/95, são válidos como parte dos requisitos mínimos da
HABILITAÇÃO PRELIMINAR.

7.2-

O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser
realizados em qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o
Sistema de Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da
Federação, até 3 (três) dias antes da data prevista para recebimento
e abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

Observação: O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará não é unidade cadastradora,
apenas consultora.

8.

Não poderão participar desta CONCORRÊNCIA:

8.1-

empresário suspenso de participar de licitação e impedido de
contratar com o TRE/CE, durante o prazo da sanção aplicada;

8.2-

empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração
Pública,
enquanto
perdurarem
os
motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;

8.3-

empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o
prazo da sanção aplicada;

8.4-

sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

8.5-

empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua atividade de
prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto deste
procedimento licitatório;

8.6-

empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação
judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão,
ou incorporação;

8.7-

sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;

8.8-

empresário proibido de contratar com a Administração Pública, em
razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração
administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da
Lei n° 9.605, de 1998;

8.9-

empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;

8.10- A empresa responsável pela construção da obra em questão.
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SEÇÃO IV – DO PROCEDIMENTO

9.

O representante do licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar os
envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço”,
impreterivelmente, até dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital,
acompanhados da Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
conforme modelo constante do Anexo VII do Edital, em cumprimento ao
disposto no ao artigo 1º, §1º da IN/MP/SLTI nº02, de 16 de setembro de 2009.
Essa declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, em conjunto
com os documentos de credenciamento.

9.1-

Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante
retardatário, exceto como ouvinte.

9.2-

As pessoas que não comprovarem possuir poderes para
representação legal dos licitantes somente poderão participar da
sessão como ouvintes.

10.

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e
“Proposta de Preço”, não serão permitidas quaisquer retificações, ressalvado o
disposto na condição 49.

11.

Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação
serão abertos, na presença dos interessados, pela Comissão Especial de Licitação,
que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada
por todos os representantes legais dos licitantes presentes.

11.1- Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Especial de
Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de
cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome dos habilitados e
dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos últimos os envelopes
“Proposta Técnica” e “Proposta de Preço”, devidamente fechados,
desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação.

12.

A regularidade do cadastramento e habilitação parcial do licitante que optar por
prestar suas informações mediante o SICAF será confirmada por meio de consulta
on-line, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.

13.

Realizada a consulta on-line, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante (Anexo V da IN MARE n.º 05/95), as quais serão juntadas
aos autos do processo licitatório após terem sido assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes legais dos licitantes presentes.

14.

Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitação parcial do licitante que
for cadastrado no SICAF, será este inabilitado.

15.

No caso de o licitante ser inabilitado por conta de irregularidade constatada, quando da consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentação do
formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (Anexo III da IN MARE nº 05/95),
ter entregue a documentação à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar,
o Presidente da Comissão suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao órgão
gestor do SICAF.

16.

Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
nesta CONCORRÊNCIA, ou, ainda, com irregularidades, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
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17.

Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de
cada licitante.
17.1- Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas
de imediato pela Comissão Especial de Licitação e conduzam à
interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a
conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente,
ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial da União, no Diário
da Justiça Eletrônico do TRE/CE, em jornal de grande circulação e no
sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

17.2- Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e
horário serão estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para
a abertura dos envelopes “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço”;

17.3- Os licitantes serão convocados, por meio de correio eletrônico e aviso
no sítio do TRE/CE, a comparecer, ficando os envelopes “Proposta
Técnica” e “Proposta de Preço” sob a guarda da Comissão Especial de
Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e
pelos representantes legais dos licitantes presentes.

18.

Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo a “Proposta
Técnica” e “Proposta de Preço”, serão abertos:
18.1- se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de
todos os licitantes ao direito de interposição de recurso; ou

18.2- após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido
interposição de recurso; ou

18.3- após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso
interposto.

19.

As aberturas dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de
Preço” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada,
assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes
legais dos licitantes presentes.

19.1- Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação
deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais dos
licitantes presentes.

19.2- A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de
participar das fases subsequentes.

20.

Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação”,
“Proposta Técnica” e “Proposta de Preço” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em
poder da Comissão Especial de Licitação até a data e o horário marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

21.

Todos os documentos e, igualmente, as propostas técnica e de preço serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão.

22.

Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de
Licitação.
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23.
24.

25.

Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas técnicas,
não caberá desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta CONCORRÊNCIA, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente das propostas.
Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em
seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à
documentação ou à proposta.

25.1- Entende-se por documento credencial:
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia do
licitante;
b) procuração ou declaração do licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase
desta licitação.
Observação: A assinatura do documento deverá, previamente à sua apresentação, ser
reconhecida em cartório.

25.2- Cada representante poderá representar apenas um licitante.
25.3- O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão
Especial de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura
dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de
Preço”, ou quando esta o exigir.

25.4- A não apresentação do documento legal de representação não
inabilitará ou desclassificará o licitante, mas
representante de se manifestar em seu nome.

26.

impedirá

o

seu

Os envelopes contendo as propostas técnica e de preços das empresas inabilitadas
ficarão à disposição destas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação - transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos, após o que serão destruídos pela Comissão Especial de Licitação.

SEÇÃO V – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

27.

Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão
apresentar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua
documentação, proposta técnica e proposta de preço, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ do licitante, os seguintes
dizeres:
CONCORRÊNCIA Nº 01/2013
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
CONCORRÊNCIA Nº 01/2013
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2013
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 03
SEÇÃO VI - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

28.

As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 5/9/2007, e que
pretenderem se beneficiar nesta licitação, do regime diferenciado e favorecido,
previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes
exigidos, uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme modelo do Anexo VI deste Edital.

29.

A comprovação de regularidade fiscal dos licitantes enquadrados no regime de
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida do licitante
declarado vencedor da licitação, caso o licitante se enquadre nesse regime. As
empresas que declararam a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte serão consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma restrição na
documentação de comprovação da regularidade fiscal, em conformidade com o art.
42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006.

29.1- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

29.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
consoante o item 29.1, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério do TRE-CE, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

29.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
29.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

30.

Encerrada a leitura dos preços na fase de proposta de preços,a Comissão verificará
se foi apresentada alguma declaração de Microempresa ou empresa de pequeno
porte, para prosseguir com os benefícios concedidos a estas através da Lei Complementar n.º 123/06, que assegura, em seus artigos 44 e 45, a preferência de
contratação como critério de desempate técnico.

30.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.
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30.2- Para efeito do disposto no item 30.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:

30.2.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

30.2.2- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem
30.2.1, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do item 30, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;

30.2.3- No caso de equivalência dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
será realizado sorteio entre elas, para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

30.3- Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens
anteriores o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

30.4- O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

31.

32.

33.

As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas
e empresas de pequeno porte, que não apresentarem a declaração prevista no
item 28, poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade de
condições com as empresas não enquadradas naquele regime.
Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte as empresas que se
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a
prerrogativa de efetuar lance de desempate, conforme Lei Complementar n.
123/2006, art. 44, a Comissão fará consulta ao sítio da Controladoria Geral da
União para verificação das Despesas por Gastos Diretos do Governo, com o fito de
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela licitante,
no último exercício, extrapola o faturamento máximo permitido como condição
para concessão desse benefício

SEÇÃO
VII
–
DA
(DOCUMENTAÇÃO)

34.

HABILITAÇÃO

PRELIMINAR

-

ENVELOPE

N°1

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante,
a Comissão Especial de Licitação verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Justiça

34.1- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

34.2- Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

35.

A HABILITAÇÃO PRELIMINAR para participar desta CONCORRÊNCIA compreende
os documentos abaixo relacionados.

35.1- O licitante que NÃO OPTAR por serem verificados no SICAF seu
cadastro e habilitação parcial deverá apresentar, dentro do ENVELOPE
Nº 01, os documentos relacionados a seguir, bem como aqueles
relacionados na Condição 36 deste edital.

35.1.1- Relativos à Habilitação Jurídica:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresariais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado
de
documentos
de
eleição
de
seus
administradores;
a.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

35.1.2- Relativos à Regularidade Fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado;
b.1)
Em razão de o objeto do certame referir-se a prestação
de serviços, deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a prova
de inscrição no cadastro de contribuintes distrital/municipal.
c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal,
Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e
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c. 1)
Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, a apresentação da certidão emitida pela Receita Federal
do Brasil – RFB, com informações da situação do sujeito passivo
quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’
do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de
1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas
em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e,
a certidão conjunta, emitida pela RFB e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN, com informações da situação do
sujeito passivo quanto aos demais tributos federais e à Dívida
Ativa da União, por elas administrados.
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social
(CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS),
demonstrando
situação
regular
no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

35.1.3- Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social (2011), já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados, quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no
período,
do
ÍNDICE
GERAL
DE
PREÇOS
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador
que o venha substituir.
a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a.1.1) sociedades
anônima):

regidas

pela

Lei n.º 6.404/76

(sociedade

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante.
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante.
a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:
_______________________________________________________________________________________________
Concorrência nº 01/13 – Serviços técnicos de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO da obra da nova sede do
TRE/CE
Pág. 10/98

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão
estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o
valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
LG=ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG=_________________ATIVO TOTAL ______________
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
b.1)As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial
de cálculos juntado ao balanço.
b.1.1)
Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão
reserva-se o direito de efetuar os cálculos.
b.2)Se necessária a atualização do balanço e do capital social,
deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em
apreço, o memorial de cálculo correspondente.

35.2- Os licitantes optantes pelo SICAF deverão apresentar habilitação
válida no referido sistema ou os documentos que supram tal
habilitação dentro do Envelope nº 01.

36.

Todas os licitantes, inclusive os optantes pelo SICAF, deverão apresentar, dentro
do Envelope nº 01, os seguintes documentos:

36.1- declaração de que as informações constantes dos documentos
exigidos nos subitens 35.1.1 a 35.1.3 deverão ser verificadas pelo
cadastramento e habilitação parcial no SICAF, conforme modelo
constante do Anexo III-A deste Edital (declaração exigida somente
para a empresa que pretender que suas condições sejam
verificadas junto ao SICAF);

36.2- relativos à Regularidade Trabalhista:
36.2.1- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com
efeitos de negativa.

36.3- para atendimento à qualificação técnico-operacional:
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36.3.1- prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que
comprove atividade relacionada com o objeto;

36.3.2- apresentar um ou mais atestado(s), devidamente
registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços
foram
executados,
acompanhado(s)
da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,
expedida(s)
por
este(s)
Conselho(s),
que
comprove(m) que o licitante tenha executado,
dirigido, coordenado, supervisionado, projetado
ou fiscalizado obra para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, que não o próprio licitante,
os seguintes serviços com as respectivas quantidades
mínimas:
a) estrutura em concreto armado: 2.500m³;
b) estrutura metálica: 37.500kg;
c) fundações profundas: 2.000m;
d) impermeabilização com manta asfáltica: 1.750m².
OBSERVAÇÃO 1: Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação, que são as
parcelas de maior relevância e valor significativo da obra, deverão constar de apenas 1
(um) único atestado, não sendo admitidos somatórios de unidades de medidas oriundas
de atestados diversos para efeito de comprovação de qualificação técnica de item. É
possível, porém, que a concorrente apresente atestados diversos para itens distintos.

OBSERVAÇÃO 2: Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA/CAU da
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação
mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado ou documento
equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

36.3.3- declaração de que realizou vistoria no local da obra ou
de que conhece as condições locais para a execução
do objeto, bem como que teve acesso aos projetos
executivos,
especificações
técnicas
e
demais
documentos técnicos que caracterizam a obra,
conforme modelo constante do Anexo III-B deste
Edital;

36.4- para atendimento à qualificação técnico-profissional:
36.4.1- apresentar, na data de abertura das propostas,
atestados de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CAU/CREA da região onde os serviços
foram
executados,
acompanhados(s)
da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m)
ter
o
COORDENADOR
e
o
ENGENHEIRO
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RESIDENTE, indicados na Equipe Técnica,
executado, dirigido, coordenado, supervisionado,
projetado ou fiscalizado, para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, que não o próprio licitante
(CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s):
a) estrutura em concreto armado;
b) estrutura metálica;
c) fundações profundas;
d) impermeabilização com manta asfáltica.

36.4.2- A comprovação de vínculo profissional se fará com a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS)
em que conste o licitante como contratante, do
contrato social do licitante em que conste o
profissional como sócio, do contrato de trabalho ou,
ainda, de declaração de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.

36.4.3- No caso de dois ou mais licitantes apresentarem
atestados
de
um
mesmo
comprovação de qualificação
ambos serão inabilitados.

profissional,
como
técnico-profissional,

36.5- declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU
do(s)
responsável(is)
técnico(s)
de
nível
superior
que
acompanhará(ão) a execução dos serviços de que trata o objeto,
conforme modelo constante do Anexo III-C deste Edital;

36.6- certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

36.7- comprovação de patrimônio líquido não inferior a 5% (cinco por
cento) do valor total estimado da contratação;

36.8- comprovação de índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvência Geral com resultado igual ou superior a 1 (um);

36.8.1- Para as empresas que optarem pela verificação junto
ao SICAF, a informação relativa a esses índices será
obtida mediante consulta ao referido sistema.

36.9- declaração, assinada por quem de direito, de inexistência de fato
superveniente à emissão das certidões apresentadas ou à sua
inscrição no SICAF, conforme for o caso, impeditivo de habilitação no
presente certame licitatório, conforme modelo constante do Anexo
III-D deste Edital, observando-se o disposto no § 1º do art. 43 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

36.10- declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis)
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anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de
1998 (Lei n.º 9.854/99), conforme modelo constante do Anexo III–E
deste Edital.

37.

Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

38.

As declarações relacionadas na condição 36 deverão estar emitidas em papéis
timbrados dos órgãos ou empresas que as expediram.

39.

O representante legal que assinar, pela empresa licitante, os documentos de que
trata a condição 36 deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu
credenciamento, caso a Comissão Especial de Licitação exija tal comprovação.

40.

Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01,
deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e
exame correspondentes.

41.

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

41.1- em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo.

41.1.1- Em se tratando de filial, os documentos de habilitação
jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza,
são emitidos somente em nome da matriz, mantendo
esta a responsabilidade pela entrega dos documentos
mencionados.

41.1.2- Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica
poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da
matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

41.2- datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura
do Envelope n.º 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo
órgão/empresa competente expedidor(a).

41.2.1- Não se enquadram no prazo de que trata este subitem
os documentos que, pela própria natureza, não
apresentam prazo de validade, que é o caso dos
atestados de capacidade/ responsabilidade técnica.

42.

Os documentos exigidos nesta CONCORRÊNCIA poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por
membro da Comissão Especial de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa
oficial.

42.1- Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de
Licitação, a partir do original, até às 18 (dezoito) horas do dia
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anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes
“Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço”.

42.2- Serão aceitas somente cópias legíveis.
42.3- Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
42.4- A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o
original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

SEÇÃO VIII – DA VISTORIA
O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em
companhia de servidor(a) do TRE/CE, até o terceiro dia útil anterior à data fixada
para o recebimento dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e
“Proposta de Preço”, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário, pelo
telefone (85) 3388-3753/3754, das 13 às 18 horas.
43.1- Tendo em vista a apresentação da declaração exigida no item 36.3.3,
os licitantes não poderão alegar o desconhecimento do projeto
executivo, das condições e do grau de dificuldade existentes
no local da obra como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas em decorrência desta CONCORRÊNCIA.

43.

SEÇÃO IX – DA PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02

44.

A proposta técnica, apresentada no Envelope nº 02, deverá constar dos seguintes
documentos:

44.1- Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrados no CREA e acompanhados da Certidão de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA relativos à capacitação
técnico-operacional da licitante, na execução, direção, coordenação
técnica, supervisão, projeto ou fiscalização de obras conforme item
44.3 e 44.4;

44.2- Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrados no CREA e acompanhados da Certidão de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA relativos à capacitação
técnico-profissional, que comprovem a responsabilidade técnica do
profissional indicado como COORDENADOR da Equipe Técnica na
execução, direção, coordenação técnica, supervisão, projeto ou
fiscalização de obras conforme item 44.3 e 44.4;

44.3Área de atuação
I
II
III
IV

Tipo de obra/serviço

Estrutura de concretoConstrução de edificação com estrutura de concreto
armado
armado
Estrutura Metálica
Construção de Edificações em estrutura metálica.
Fundações profundas Fundação indireta por meio de estacas perfuradas
Impermeabilização
Execução
de
impermeabilização
com
manta
com manta asfáltica asfáltica

Unidade
M³
kg
m
M²

44.4- Os atestados para serem considerados válidos deverão ter, no
mínimo, para cada item, os seguintes parâmetros:
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44.4.1- Execução ou direção ou coordenação técnica ou
supervisão ou projeto ou fiscalização de obras de
estrutura em concreto armado: 2.500m³;

44.4.2- Execução ou direção ou coordenação técnica ou
supervisão ou projeto ou fiscalização de obras de
estrutura metálica: 37.500kg;

44.4.3- Execução ou direção ou coordenação técnica ou
supervisão ou projeto ou fiscalização de obras de
fundações profundas: 2.000m;

44.4.4- Execução ou direção ou coordenação técnica ou
supervisão ou projeto ou fiscalização de obras de
impermeabilização em manta asfáltica: 1.750m².
SEÇÃO X – DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 03

45.

A proposta de preço, apresentada no Envelope nº 03, conforme modelo constante
do Anexo II-A, deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:

45.1- planilha de orçamento sintético, conforme modelo constante do
Anexo II - B;

45.2- planilha de composição analítica do BDI, conforme modelo constante
do Anexo II - C;

46.

A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas no
item anterior acarretará a desclassificação do licitante.

47.

A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:

47.1- de preferência, emitida por computador, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricada;

47.2- fazer menção ao número desta CONCORRÊNCIA e conter a razão
social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fac-símile e,
se houver, correio eletrônico e o respectivo endereço com CEP,
podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e
ao n.º da conta corrente, para efeito de emissão de nota de empenho
e posterior pagamento;

47.3- conter

48.

quaisquer outras informações julgadas necessárias e
convenientes pelo licitante.
Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos executivos da obra disponibilizados para a completa compreensão
dos serviços.

48.1- No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá
ao licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão
Especial de Licitação, no prazo estabelecido na condição 4 deste
edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.
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49.

Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com
relação às características técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e preço
dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar
apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação.

49.1- Serão

corrigidos automaticamente pela Comissão Especial de
Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que
porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item,
quando prevalecerá sempre o primeiro;

49.2- A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida
pelo representante legal presente à reunião de abertura dos
envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência;

49.3- A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida
com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do
Envelope n.º 01 –“Documentação”.
SEÇÃO XI – DOS PREÇOS

50.

O licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e,
ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos na condição 45 do
presente instrumento convocatório, devendo serem respeitados, como valores
máximos, unitário e total, os contidos no Anexo VIII – Planilha de Preços de
Referência.

51.

O preço global máximo admitido pela Administração para contratação no presente certame será de R$1.941.373,01 (um milhão novecentos e quarenta e
um mil, trezentos e setenta e três reais e um centavos).

52.

Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas e
quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

53.

Os tributos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverão
estar considerados em item específico - BDI, conforme modelo de planilha
constante do Anexo II - C deste edital.

53.1- A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será
de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração.

54.

Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo
arábico e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso
de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

SEÇÃO XII – DA COMPOSIÇÃO DO BDI

55.

Todos os licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:
BDI = ((((1+(RIS+ADM))(1+DEF)(1+LB))/(1-TRIB))-1)*100
onde:
TRIB = tributos incidentes sobre o faturamento;
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ADM
= despesas de administração central;
DEF
= despesas financeiras e seguros;
RIS
= riscos e imprevistos;
LB
= lucro bruto.
Observação: A parcela TRIB deverá considerar os valores de PIS, COFINS e
ISS.
No orçamento de referência do Tribunal, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 23,30%:
TRIB = 8,65%;
ADM = 4,00%;
DEF = 1,20%;
RIS = 1,00%;
LB
= 6,00%.

56.

Os tributos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
ISS = 5,00%;
PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%.

SEÇÃO XIII – DAS NOTAS

57.


Para cada proposta serão calculadas duas notas de julgamento:
uma Nota Técnica (NTc) obtida da valoração da documentação apresentada na
Proposta Técnica;



uma Nota de Preço (NPr), obtida da documentação apresentada na Proposta de Preço.

58.

A Nota Final da proposta de cada licitante será a média ponderada daqueles dois
valores, onde a Nota Técnica terá um peso de cinquenta por cento e a Nota de
Preço de cinquenta por cento.

SEÇÃO XIV – DA NOTA TÉCNICA

59.

As Propostas Técnicas serão avaliadas através da atribuição de notas à Capacitação Técnico-operacional da licitante (NCT) e à Qualificação da Equipe Técnica
(NQE), conforme os critérios expostos a seguir:

59.1- Capacitação Técnico-operacional da Licitante
59.1.1- Em decorrência dos atestados apresentados na Proposta Técnica, será atribuída a nota NCT, do seguinte
modo:

59.1.2- Nota NCT, relativa ao porte das obras objeto dos atestados de responsabilidade técnica na direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão, projeto
ou ou fiscalização, conforme as especificações contidas
nos itens 44.3 e 44.4

59.1.3- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervi_______________________________________________________________________________________________
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são ou projeto ou fiscalização de estruturas de concreto armado (NCAL), obtida da soma dos volumes dos
atestados válidos, conforme item 44.4.1, relativos a
estruturas de concreto armado, que indiquem a Licitante como empresa Contratada. Será atribuída nota
dez às propostas que comprovarem
pelo menos
25.000m³ de estrutura em concreto armado. Será
atribuída nota zero às propostas que não comprovarem pelo menos 2.500m³ de estrutura em concreto
armado. Valores entre 2.500m³ e 25.000m³ de estrutura de concreto armado receberão notas proporcionais

59.1.4- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de estruturas metálicas
(NEML), obtida da soma das massas dos atestados válidos, conforme item 44.4.2, relativos a estruturas metálicas, que indiquem a Licitante como empresa Contratada. Será atribuída nota dez às propostas que
comprovarem pelo menos 375.000kg de estrutura metálica. Será atribuída nota zero às propostas que não
comprovarem pelo menos 37.500kg de estrutura metálica. Valores entre 37.500kg e 375.000kg de estrutura metálica receberão notas proporcionais;

59.1.5- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de fundações profundas
(NFPL), obtida da soma dos comprimentos dos atestados válidos, conforme item 44.4.3, relativos a fundações profundas, que indiquem a Licitante como empresa Contratada. Será atribuída nota dez às propostas
que comprovarem pelo menos 20.000m de fundações
profundas. Será atribuída nota zero às propostas que
não comprovarem pelo menos 2.000m de fundações
profundas. Valores entre 2.000m e 20.000m de fundações profundas receberão notas proporcionais;

59.1.6- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de impermeabilização
com manta asfáltica (NMAL), obtida da soma das superfícies dos atestados válidos, conforme item 44.4.4,
relativos a impermeabilização com manta asfáltica,
que indiquem a Licitante como empresa Contratada.
Será atribuída nota dez às propostas que comprovarem 17.500m² de impermeabilização com manta asfáltica. Será atribuída nota zero às propostas que não
comprovarem pelo menos 1.750m² de impermeabilização com manta asfáltica. Valores entre 1.750m² e
17.500m² de impermeabilização com manta asfáltica
receberão notas proporcionais.
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NQE=

3xNCAL + 2xNCPL + 2xNEML + 2xNFPL + NMAL
10

59.2- Qualificação da Equipe Técnica
59.2.1- Em decorrência dos atestados na Proposta Técnica,
será atribuída a nota NQE, do seguinte modo:

59.2.2- Nota NQE, relativa ao porte das obras objeto dos atestados de responsabilidade técnica na direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto
ou fiscalização, conforme as especificações constantes
nos itens 44.3 e 44.4.

59.2.3- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de estruturas em concreto armado (NCAP), obtida da soma dos volumes
dos atestados válidos relativos à construção de edificação em concreto armado, em nome do Coordenador da Equipe. Após a soma das áreas dos atestados,
será atribuída nota dez às propostas que comprovarem pelo menos 25.000m³ de volume de concreto armado. Será atribuída nota zero às propostas que não
comprovarem pelo menos 2.500m³ de volume de concreto. Valores entre 2.500m³ e 25.000m³ de volume
de concreto receberão notas proporcionais.

59.2.4- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de estruturas metálicas
(NEMP), obtida da soma das massas dos atestados válidos relativos à construção de edificação que contemple estruturas metálicas, em nome do Coordenador
da Equipe. Será atribuída nota dez às propostas que
comprovarem pelo menos 375.000kg de estrutura metálica. Será atribuída nota zero às propostas que não
comprovarem pelo menos 37.500kg de estrutura metálica. Valores entre 37.500kg e 375.000kg de estrutura metálica receberão notas proporcionais.

59.2.5- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de fundações profundas
(NFPP), obtida da soma dos comprimentos dos atestados válidos relativos à construção de edificação que
contemple fundações profundas, em nome do Coordenador da Equipe. Será atribuída nota dez às propostas que comprovarem pelo menos 20.000m de
fundações profundas. Será atribuída nota zero às propostas que não comprovarem pelo menos 2.000m de
fundações profundas. Valores entre 2.000m e
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20.000m de fundações profundas receberão notas proporcionais

59.2.6- será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de impermeabilização
com manta asfáltica (NPMA), obtida da soma das superfícies de atestados de impermeabilização com manta asfáltica, em nome do Coordenador da Equipe.
Será atribuída nota dez às propostas que comprovarem 17.500m² de impermeabilização com manta asfáltica. Será atribuída nota zero às propostas que não
comprovarem pelo menos 1.750m² de impermeabilização com manta asfáltica. Valores entre 1.750m² e
17.500m² de impermeabilização com manta asfáltica
receberão notas proporcionais.
NQE=

3xNCAP + 2xNCPP + 2xNEMP + 2xNFPP + NMAP
10

59.2.7- Será calculada para cada proposta técnica, a Nota Técnica (NTc), que será numericamente igual à nota de
capacitação e experência:
NTc = ( NCE + NQE ) / 2
SEÇÃO XV – DA NOTA DE PREÇO

60.

A Nota de Preço (NPr) será calculada da seguinte forma: à proposta válida com
menor preço será atribuída a nota máxima de 10 (dez) e para as demais será utilizada a seguinte fórmula:
NPr =

MPR
x 10
PR

Onde:
NPr = Nota de Preço da proposta em análise
MPR = Proposta de Menor Preço entre as propostas classificadas
PR = Preço Total Global da proposta em análise

61.

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação com ME
e EPP (Lei Complementar 123/03), entendendo-se por empate as situações em
que as propostas de preços apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

SEÇÃO XVI – DA NOTA FINAL

62.

O valor da Nota Final (NF) atribuído à licitante será obtido pela fórmula que segue
NF =

NTc + NPr
2
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Onde: NF = Nota Final
NTc = Nota Técnica
NPr = Nota de Preço
SEÇÃO XVII – DOS PRAZOS

63.

O prazo previsto para execução dos serviços é de 18 (dezoito) meses,
contado a partir do início da obra.
63.1- O prazo para início dos serviços será de 5 (cinco) dias, contado do
recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará.

64.

Em havendo alteração no cronograma físico da obra, que implique em alteração do
seu prazo de execução, o prazo contratual dos serviços de assessoria á fiscalização
poderá ser prorrogado ou reduzido, a critério da Administração, para melhor
adequação à nova situação, respeitados os limites legais de acréscimos e
supressões.

65.

A Comissão de Fiscalização notificará a contratada da conclusão da etapa da obra
pela construtora, e, nos cinco dias consecutivos imediatamente seguintes ao
recebimento da notificação, a contratada a apresentará o Relatório de
quantificação e análise dos serviços de obra executados na etapa e o Relatório das
Atividades de Assessoria na Fase

66.

05 (cinco) dias após notificação da Empresa Construtora sobre a conclusão da
obra, a contratada apresentará o Relatório de Recebimento Provisório, informando
à Comissão de Fiscalização sobre todas as condições da obra, dos projetos finais,
garantias, licenças e documentação apresentada pela construtora, manifestandose a respeito da possibilidade de recebimento provisório da obra. O relatório
deverá incluir relação de pendências que, porventura devam ser corrigidos para
efetivação do recebimento provisório.

67.

A proposta deverá ter a validade mínima de 90 (noventa) dias, contada da
data estabelecida no preâmbulo desta CONCORRÊNCIA para o recebimento dos
envelopes “Documentação” , “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços”.

68.

Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente
indicados na proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

69.

O prazo previsto na condição 63, subcondição 63.1, poderá ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo contratado, durante o seu transcurso, e desde
que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, observado o disposto nos
incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.

70.

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, poderá ser solicitada prorrogação geral da
referida validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo.

71.

Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento e início da abertura dos
envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que tratam as condições 63 e
90, respectivamente, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
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SEÇÃO XVIII – DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO

72.

Trata-se de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo “TÉCNICA E
PREÇO”, enquadrada nos artigos 10, inciso I, alínea “a”, 22, inciso I, e 45, § 1º,
inciso III, todos da Lei n.º 8.666/93.

SEÇÃO XIX – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

73.

Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

73.1- apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou
com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto.

73.1.1- Caso o licitante apresente sua proposta com o valor
global superior ao estimado pelo Tribunal, ele poderá,
após diligência, justificar esse valor ou ajustá-lo ao
estabelecido. O não atendimento da diligência no
prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza
hipótese de desclassificação da proposta;

73.2- apresentarem preços unitários superiores aos constantes na
planilha orçamentária elaborada pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, conforme planilha disposta no Anexo VIII desse
Edital;

73.2.1- Em condições especiais, devidamente justificadas
em relatório técnico circunstanciado, elaborado por
profissional habilitado e aprovado pela autoridade
competente, poderão os custos unitários, propostos
pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos
previstos na planilha orçamentária do Tribunal;

73.2.2- Não sendo aceitas as justificativas, somente
ocorrerá a desclassificação do licitante caso este não
concorde em alterar os itens que apresentem
custo unitário superior aos custos medianos
constantes da tabela SINAPI para a região ou,
caso inexistente, aos constantes da planilha
orçamentária do Tribunal, no prazo fixado pela
Comissão.

73.3- não apresentarem qualquer das planilhas citadas na Condição 45;
73.4- não atenderem às exigências contidas nesta CONCORRÊNCIA.
74.

Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

74.1- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

74.2- valor orçado pela Administração.
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75.

76.

Dos licitantes classificados na forma da condição 74 cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
subcondições 74.1 ou 74.2, será exigida, para assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei
n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da condição 74 e o valor
da correspondente proposta.
Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

SEÇÃO XX – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

77.

Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
CONCORRÊNCIA, será declarada como mais vantajosa para a Administração a
oferta de maior nota final.

77.1- Considera-se nota final o valor da nota resultante da aplicação dos
procedimentos descritos nas Seções XIII à XVI desse Edital.

78.

A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

78.1- A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar dos
licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a
apresentação da relação da marca e do modelo dos materiais
considerados na composição dos preços ofertados.

78.2- A Comissão Especial de Licitação efetuará análise individual dos
preços unitários cotados nas propostas dos licitantes.

78.2.1- Caso se verifique na proposta de maior nota final a
ocorrência de itens com preços unitários
superiores aos orçados pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará na planilha apresentada no Anexo
VIII desse Edital, o licitante deverá apresentar
relatório técnico circunstanciado, justificando a
composição e os preços unitários ofertados.

78.2.2- Caso

as justificativas apresentadas não sejam
acatadas pela Comissão Especial de Licitação, o
licitante
deverá adequar sua proposta ao
orçamento-base elaborado pelo Tribunal, sob
pena de desclassificação da proposta.

79.

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta CONCORRÊNCIA, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem
baseados nas ofertas dos demais licitantes.

80.

Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta CONCORRÊNCIA
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
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81.

À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas,
caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em
seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.

SEÇÃO XXI – DO DESEMPATE

82.

No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

SEÇÃO XXII – DO DIREITO DE PETIÇÃO

83.

Observado o disposto no artigo 109 da Lei
apresentar recurso ao Presidente da Comissão
05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do
de habilitação ou inabilitação, julgamento das
desta CONCORRÊNCIA.

n.º 8.666/93, o licitante poderá
Especial de Licitação, no prazo de
ato ou lavratura da ata, nos casos
propostas, anulação ou revogação

83.1- Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam
os autos desta
interessados.

CONCORRÊNCIA

com

vista

franqueada

aos

84.

Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

85.

Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o recurso, a
Comissão Especial de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao DiretorGeral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, para encaminhamento ao Presidente
do TRE/CE.

86.

Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

86.1- O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de
Licitação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO

87.

A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada globalmente a
uma única empresa, depois de atendidas as condições desta CONCORRÊNCIA.

SEÇÃO XXIV – DO TERMO DE CONTRATO

88.

Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente aos serviços de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISACALIZAÇÃO da
construção da primeira parcela da obra da nova sede do TRE/CE será formalizado
e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste instrumento convocatório.

89.

Quaisquer condições apresentadas pelo adjudicatário em sua proposta, se
pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.
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SEÇÃO XXV – DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

90.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará convocará oficialmente o adjudicatário,
durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

91.

O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

92.

É facultado à Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, quando o
convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos,
chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta
CONCORRÊNCIA, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º
8.666/93.

92.1- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

92.1.1- O disposto nesta subcondição não se aplica aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da
Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas
mesmas
condições
propostas
pelo
primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
SEÇÃO XXVI – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

93.

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nos desenhos, seguido da planilha orçamentária da obra e, por último, das especificações, sempre consultada a Fiscalização.

94.

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre
os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões
medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a Fiscalização.

95.

O CONTRATADO ficará obrigado a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

SEÇÃO XXVII – DISPOSIÇÕES FINAIS

96.

O licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, sujeito à aceitação da Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, para representá-lo
durante a execução do contrato.

97.

Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar a Comissão Especial de Licitação
por meio dos telefones (85) 3388-3736/3737 ou do correio eletrônico colic@tre-
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ce.gov.br, no horário das 13 às 18 horas, para obtenção dos esclarecimentos que
julgar necessários.
SEÇÃO XXVIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

98.

É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”, devendo a Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

99.

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à
data marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

100.

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
desta CONCORRÊNCIA, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

100.1- A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Especial
de Licitação, logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
SEÇÃO XXIX – DA CONCORRÊNCIA

101. A Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com relação a esta
CONCORRÊNCIA:

101.1- deverá anulá-la, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

101.2- poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta;

101.3- poderá transferir a data de abertura dos envelopes “Documentação” e
“Proposta”, por sua conveniência exclusiva.

102. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta CONCORRÊNCIA:
102.1- a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não
gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único
do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;

102.2- a

nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato,
ressalvado, ainda, o dispositivo citado na sub-condição anterior;

102.3- no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
SEÇÃO XXX – DOS ANEXOS

103. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I

Projeto Básico

_______________________________________________________________________________________________
Concorrência nº 01/13 – Serviços técnicos de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO da obra da nova sede do
TRE/CE
Pág. 27/98

ANEXO II – A

Modelo de Proposta de Preço

ANEXO II – B

Modelo de Planilha Orçamentária – Orçamento Sintético

ANEXO II – C

Modelo de Planilha de Composição do BDI

ANEXO III

Modelos de documentos exigidos na Condição 36

ANEXO IV

Minuta do Contrato

ANEXO V

Desenhos

ANEXO VI

Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte

ANEXO VII

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

ANEXO VIII

Planilha de Preços de Referência

ANEXO IX

Cronograma Físico-financeiro

SEÇÃO XXXI – DO FORO

104. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no
Foro da Cidade de Fortaleza, Seção Judiciária de Ceará, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso
I, alínea “d” da Constituição Federal.

Comissão Especial de Licitação, em 2 de maio de 2013.

Giovanna Luna Araújo Vinhas

Presidente: ______________________

Rafael Veras Paz

Membro: ________________________

Giancarlo Priante

Membro: ________________________

Andréia Vasconcelos Tomaz

Membro: ________________________

Maria de Fátima de Souza Ribeiro

Membro:________________________

Mateus Marinho Alencar

Membro: ________________________

Valéria Maria Cavalcante

Membro: ________________________

Edilberto Pinheiro Figueredo

Membro: ________________________

Gladstone Façanha Barbosa Lima

Membro: ________________________
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO
I.

OBJETIVO

1. O presente Projeto Básico, elaborado em consonância com as disposições normativas
aplicáveis, atende determinação estipulada ao art. 7º, I, da Lei n.º 8.666 de
21/06/1993.
2. O objetivo desse Projeto Básico é a contratação de pessoa jurídica visando a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E
ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DA 1ª PARCELA DA OBRA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ
A FUTURA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ LOCALIZADO NA
CIDADE DE FORTALEZA/CE.
3. Os serviços técnicos a serem licitados deverão servir de complemento à Fiscalização
executada diretamente pelo TRE-CE, devendo, dessa forma, seguir o ritmo e o
cronograma da obra;
4. Para o devido acompanhamento da obra, serão disponibilizados todos os documentos
técnicos referentes à obra;
II.

DO OBJETO

1. O objeto da presente licitação consiste na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DA 1ª
PARCELA DA OBRA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A FUTURA SEDE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE.
2. A nova sede localizar-se-á na Rua Paulo Faustino, entre as ruas Caetano Ximenes
Aragão e Dr. Deoplisto Feitosa, Bairro Luciano Cavalcante – Município de
Fortaleza/CE.
III.

DA FINALIDADE

1. A presente contratação tem por finalidade dar o necessário respaldo técnico, garantia,
certeza e segurança à Fiscalização de que todas as etapas e atividades relacionadas à
obra foram executados em conformidade com as normas técnicas, as normas legais,
as normas de segurança, as normas contratuais, aos projetos e demais documentos
técnicos.
IV.

REGIME DE EXECUÇÃO

1. Os serviços serão executados sob regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
n.º 8.666, de 21/06/1993.
V.

DA LICITAÇÃO

1.

A licitação será do tipo técnica e preço, de acordo com o disposto no inciso III do § 1°
do Artigo 45 c/c o caput do art. 46, ambos da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993.

2.

Será vedada a participação de consórcios e cooperativas no processo licitatório, por
não ser usual e recomendável para o tipo de serviço a ser contratado, bem como a
subcontratação dos serviços.

3. A contratação dos serviços está estabelecida em um único item, indivisível por sua
natureza de integração e absoluta necessidade de compatibilidade entre suas partes,
sendo, portanto inaplicável o agrupamento em lotes.
_______________________________________________________________________________________________
Concorrência nº 01/13 – Serviços técnicos de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO da obra da nova sede do
TRE/CE
Pág. 29/98

4. Para participação no certame, exigir-se-ão requisitos mínimos considerados
necessários à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição dos serviços
e ao atendimento de qualquer outro interesse público.
5. Na fase de habilitação, além da regularidade fiscal e trabalhista, habilitação jurídica e
o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
deverão ser apresentados os documentos relacionados à qualificação econômicofinanceira e à qualificação técnica, incluindo declaração de vistoria prévia no local da
obra, previstas no artigo 27, Lei 8.666/93, obedecidas às condições dispostas nos
artigos 30 e 31 do citado diploma legal.
6. Deverá ser exigido Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 5% do valor do
Orçamento Estimado uma vez tratar-se de serviços eminentemente técnicos
intelectuais.
VI.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1. Serão exigidos para qualificação técnica das licitantes;
1.1

Indicação, em declaração, própria para esse fim, de todos os profissionais de
nível superior que comporão a Equipe Técnica e que executarão os serviços de
assessoria, contendo nome completo, título profissional de nível superior, registro
no respectivo conselho, área de atuação (itens ou serviços que irá fiscalizar) e
natureza da relação profissional com a empresa licitante (sócio, empregado, etc.).

1.1.1 A composição da equipe técnica será de: um engenheiro civil sênior ou arquiteto
sênior (coordenador), um engenheiro civil sênior ou arquiteto sênior (supervisor),
um engenheiro civil pleno (residente), um engenheiro civil sênior especialista em
estrutura metálica, um engenheiro eletricista sênior, um técnico em edificações,
um técnico administrativo, um técnico em segurança do trabalho, um topógrafo e
um auxiliar de topógrafo.
1.1.2 O Coordenador deverá ser obrigatoriamente profissional com habilitação para o
desempenho da atividade de supervisão ou coordenação ou orientação técnica ou
fiscalização de obra e serviço técnico (Atividades 01 – Supervisão, Coordenação e
Orientação Técnica ou Atividade 12 – Fiscalização de obra e serviço técnico, da
Resolução n.º 218, de 29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CONFEA).
1.1.3 A comprovação da natureza da relação profissional com a empresa licitante é
obrigatória. Entretanto, poderá ser dispensada caso o profissional indicado conste
como responsável técnico da empresa perante o CREA.
1.1.4 A comprovação da natureza da relação do profissional com a empresa licitante
será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
1.1.4.1

sócio: contrato social e sua última alteração;

1.1.4.2

diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade anônima;

1.1.4.3

empregado da empresa: contrato de trabalho ou qualquer documento
comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da
matéria;

1.1.4.4

outras formas de comprovação do vínculo do profissional, como declaração de
disponibilidade do profissional para alocação na execução contratual. Nesse
caso, referido profissional deverá se comprometer tão somente com uma
licitante.
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1.2

Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA/CAU da jurisdição do
domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica de nível
superior, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela
licitante.

1.2.1 A Certidão de Registro de Pessoa Física será dispensada caso o nome do
profissional conste como responsável técnico na Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica.
1.3

Declaração de cada um dos integrantes da Equipe Técnica de nível superior,
indicado conforme subitem II.1. 2, que tem ciência do integral conteúdo deste
Projeto Básico, que aceita participar da Equipe Técnica que executará os
serviços de gerenciamento e assessoria objeto desta licitação e que será o
responsável técnico pela(s) fiscalização/coordenação do(s) serviço(s) da sua(s)
área(s) de atuação, acompanhada de cópia autenticada de documento de
identidade legalmente válido do profissional.

1.4

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, a licitante deverá
apresentar, na data de abertura das propostas, atestados de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CAU/CREA da região onde os serviços foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico
– CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o
COORDENADOR e o ENGENHEIRO RESIDENTE, indicados na Equipe Técnica,
prestado o serviço de execução ou direção ou coordenação técnica ou
supervisão ou projeto ou fiscalização de obras para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ
diferente), serviço(s) relativo(s) a:

1.4.1 estrutura em concreto armado;
1.4.2 estrutura metálica;
1.4.3 fundações profundas;
1.4.4 impermeabilização com manta asfáltica.
1.5

Para atendimento
apresentar:

à

capacitação

técnico-operacional

a

licitante

deverá

1.5.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA em nome da licitante, onde conste a área de atuação
compatível com direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou
fiscalização de obras de construção civil prediais, emitida pelo CREA da jurisdição da
sede da licitante.
1.5.2 Atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CAU/CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s),
que comprove(m) ter a licitante prestado o serviço de execução ou direção ou
coordenação técnica ou supervisão ou projeto ou fiscalização de obras para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio
licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:
1.5.2.1 estrutura em concreto armado: 2.500m³;
1.5.2.2 estrutura metálica: 37.500kg;
1.5.2.3 fundações profundas: 2.000m;
1.5.2.4 impermeabilização em manta asfáltica: 1.750m²
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1.5.3 Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA da região pertinente,
nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação
da correspondente CAT com registro de atestado ou documento equivalente, que
indique a licitante como empresa contratada.
1.5.4 Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação, que são as parcelas de maior
relevância e valor significativo da obra, deverão constar de apenas 1 (um) único
atestado, não sendo admitidos somatórios de unidades de medidas oriundas de
atestados diversos para efeito de comprovação de qualificação técnica de item. É
possível, porém, que a licitante apresente atestados diversos para itens distintos.
1.6

Declaração de Visita ao Local da Obra que comprove que a empresa licitante
visitou o local e tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Edital.

1.6.1 A visita deverá ser procedida por Arquiteto, Engenheiro Civil ou Engenheiro de
Fortificação e Construção indicado pela empresa, e será efetuada até o terceiro dia
útil anterior à data marcada para o recebimento dos envelopes da licitação.
1.7

Declaração de Conhecimento dos Projetos que comprove que a empresa licitante
retirou junto à SAREN, cópia dos documentos técnicos que compõem a execução da
1ª Parcela da Obra do Prédio da Nova Sede do TRE-CE.

2

As certidões de registro de pessoa física e jurídica no CREA emitidas via Internet
somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de sua
autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissão, se julgar
necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da
realização de diligências.

VII.

DA PROPOSTA TÉCNICA

1. A proposta técnica deverá conter os documentos relacionados a seguir:
1.1

Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrados no CREA e acompanhados da Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CREA relativos à capacitação técnico-operacional da licitante, na execução
ou direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou
fiscalização de obras conforme item VII.1.3.

1.2

Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrados no CREA e acompanhados da Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CREA relativos à capacitação técnico-profissional, que comprovem a
responsabilidade técnica do profissional indicado como COORDENADOR da Equipe
Técnica na execução ou direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão
ou projeto ou fiscalização de obras conforme item VII.1.3.

1.3
Área de atuação
I
II

Estrutura de concreto armado
Estrutura Metálica

III Fundações profundas
IV

Impermeabilização
asfáltica

com

Tipo de obra/serviço
Unidade
Construção
de
edificação
com
M³
estrutura de concreto armado
Construção
de
Edificações
em
kg
estrutura metálica.

Fundação indireta por meio de
estacas perfuradas
mantaExecução de impermeabilização com
manta asfáltica

m
M²
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1.3.1 Os atestados para serem considerados válidos deverão ter, no mínimo, para cada
item, os seguintes parâmetros:
1.3.1.1

Execução ou direção ou coordenação técnica ou supervisão ou projeto ou
fiscalização de obras de estrutura em concreto armado: 2.500m³;

1.3.1.2

Execução ou direção ou coordenação técnica ou supervisão ou projeto ou
fiscalização de obras de estrutura metálica: 37.500kg;

1.3.1.3

Execução ou direção ou coordenação técnica ou supervisão ou projeto ou
fiscalização de obras de fundações profundas: 2.000m;

1.3.1.4

Execução ou direção ou coordenação técnica ou supervisão ou projeto ou
fiscalização de obras de impermeabilização em manta asfáltica: 1.750m².

VIII. DAS NOTAS
1.1

Para cada proposta serão calculadas duas notas de julgamento:



uma Nota Técnica (NTc) obtida da valoração da documentação apresentada
Proposta Técnica;

na



uma Nota de Preço (NPr), obtida da documentação apresentada na Proposta de Preço.

1.2

A Nota Final da proposta de cada licitante será a média ponderada daqueles dois
valores, onde a Nota Técnica terá um peso de cinquenta por cento e a Nota de
Preço de cinquenta por cento.

1.3

Da Nota Técnica

1.3.1 As Propostas Técnicas serão avaliadas através da atribuição de notas à
Capacitação Técnico-operacional da licitante (NCT) e à Qualificação da Equipe
Técnica (NQE), conforme os critérios expostos a seguir.
1.4
1.4.1

Capacitação Técnico-operacional da Licitante
Em decorrência dos atestados apresentados na Proposta Técnica, será atribuída a
nota NCT, do seguinte modo:

1.4.1.1 Nota NCT, relativa ao porte das obras objeto dos atestados de responsabilidade
técnica na direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou
fiscalização, conforme as especificações contidas nos itens VII.1.3 e VII.1.3.1:
a) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de estruturas em concreto
armado (NCAL), obtida da soma dos volumes dos atestados válidos, conforme
item VII.1.3.1.1, relativos à construção de edificação em concreto armado, que
indiquem a Licitante como empresa Contratada. Após a soma dos volumes
dos atestados, será atribuída nota dez às propostas que comprovarem pelo menos
25.000m³ de volume de concreto armado. Será atribuída nota zero às propostas
que não comprovarem pelo menos 2.500m³ de volume de concreto armado.
Valores entre 2.500m³ e 25.000m³ de volume de concreto armado receberão
notas proporcionais.
b) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de estruturas metálicas
(NEML), obtida da soma das massas dos atestados válidos, conforme item
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VII.1.3.1.2, relativos a estruturas metálicas, que indiquem a Licitante como
empresa Contratada. Será atribuída nota dez às propostas que comprovarem
pelo menos 375.000kg de estrutura metálica. Será atribuída nota zero às
propostas que não comprovarem pelo menos 37.500kg de estrutura metálica.
Valores entre 37.500kg e 375.000kg de estrutura metálica receberão notas
proporcionais
c) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de fundações profundas
(NFPL), obtida da soma dos comprimentos dos atestados válidos, conforme item
VII.1.3.1.3, relativos a fundações profundas, que indiquem a Licitante como
empresa Contratada. Será atribuída nota dez às propostas que comprovarem
pelo menos 20.000m de fundações profundas. Será atribuída nota zero às
propostas que não comprovarem pelo menos 2.000m de fundações profundas.
Valores entre 2.000m e 20.000m de fundações profundas receberão notas
proporcionais.
d) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de impermeabilização com
manta asfáltica (NMAL), obtida da soma das superfícies do atestados válidos,
conforme item VII.1.3.1.4, relativos a impermeabilização com manta asfáltica,
que indiquem a Licitante como empresa Contratada. Será atribuída nota dez
às propostas que comprovarem 17.500m² de impermeabilização com manta
asfáltica. Será atribuída nota zero às propostas que não comprovarem pelo menos
1.750m² de impermeabilização com manta asfáltica. Valores entre 1.750m² e
17.500m² de impermeabilização de manta asfáltica receberão notas proporcionais.
NCT=

1.5
1.5.1

3xNCAL + 2xNCPL + 2xNEML + 2xNFPL + NMAL
10

Qualificação da Equipe Técnica:
Em decorrência dos atestados na Proposta Técnica, será atribuída a nota NQE, do
seguinte modo, :

1.5.1.1 Nota NQE, relativa ao porte das obras objeto dos atestados de responsabilidade
técnica na direção ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou
fiscalização, conforme as especificações constantes nos itens VII.1.3 e VII.1.3.1:
a) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de estruturas em concreto
armado (NCAP), obtida da soma dos volumes dos atestados válidos relativos à
construção de edificação em concreto armado, em nome do Coordenador da
Equipe. Após a soma das áreas dos atestados, será atribuída nota dez às
propostas que comprovarem pelo menos 25.000m³ de volume de concreto
armado. Será atribuída nota zero às propostas que não comprovarem pelo menos
2.500m³ de volume de concreto armado. Valores entre 2.500m³ e 25.000m³ de
volume de concreto armado receberão notas proporcionais.
b) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de estruturas metálicas
(NEMP), obtida da soma das massas dos atestados válidos relativos à construção
de edificação que contemple estruturas metálicas, em nome do Coordenador da
Equipe. Será atribuída nota dez às propostas que comprovarem pelo menos
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375.000kg de estrutura metálica. Será atribuída nota zero às propostas que não
comprovarem pelo menos 37.500kg de estrutura metálica. Valores entre 37.500kg
e 375.000kg de estrutura metálica receberão notas proporcionais
c) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de fundações profundas
(NEPP), obtida da soma dos comprimentos dos atestados válidos relativos à
construção de edificação que contemple fundações profundas, em nome do
Coordenador da Equipe. Será atribuída nota dez às propostas que comprovarem
pelo menos 20.000m de fundações profundas. Será atribuída nota zero às
propostas que não comprovarem pelo menos 2.000m de fundações profundas.
Valores entre 2.000m e 20.000m de fundações profundas receberão notas
proporcionais.
d) será atribuída a cada proposta uma nota relativa à direção ou coordenação técnica

ou execução ou supervisão ou projeto ou fiscalização de impermeabilização com
manta asfáltica (NPMA), obtida da soma das superfícies de atestados de
impermeabilização com manta asfáltica, em nome do Coordenador da Equipe.
Será
atribuída nota dez às propostas que comprovarem 17.500m² de
impermeabilização com manta asfáltica. Será atribuída nota zero às propostas que
não comprovarem pelo menos 1.750m² de impermeabilização com manta
asfáltica. Valores entre 1.750m² e 17.500m² de impermeabilização com manta
asfáltica receberão notas proporcionais.
NQE=

1.7

3xNCAP + 2xNCPP + 2xNEMP + 2xNFPP + NMAP
10

Cálculo da Nota Técnica (NTc)

1.7.1 Será calculada para cada proposta técnica, a Nota Técnica (NTc), que será
numericamente igual à nota de capacitação e experência
NTc = ( NCE + NQE ) / 2
1.8

Nota de Preço

1.8.1 A Nota de Preço (NPr) será calculada da seguinte forma: à proposta válida com
menor preço será atribuída a nota máxima de 10 (dez) e para as demais será utilizada a
seguinte fórmula:

NPr =

MPR
x 10
PR

Onde:
NPr = Nota de Preço da proposta em análise
MPR = Proposta de Menor Preço entre as propostas classificadas
PR = Preço Total Global da proposta em análise
1.8.2 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação com ME
e EPP (Lei Complementar 123/03), entendendo-se por empate as situações em que as
propostas de preços apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

1.9

Nota Final

_______________________________________________________________________________________________
Concorrência nº 01/13 – Serviços técnicos de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO da obra da nova sede do
TRE/CE
Pág. 35/98

1.9.1 O valor da Nota Final (NF) atribuído à licitante será obtido pela fórmula que segue:

NF =

NTc + NPr
2

Onde: NF = Nota Final
NTc = Nota Técnica
NPr = Nota de Preço

IX.

DO PREÇO

1. Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço da
licitante adjudicatária, o qual incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita
conclusão.
2. O valor global incluirá todos os custos necessários para a realização do objeto desta
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, despesas com
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e quaisquer outras
taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços.
3. O Valor Global de Referência da Licitação será de R$1.941.373,01, conforme planilha
anexa ao Projeto Básico.
4. A taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, utilizada na composição do preço
estipulado pela Administração é a descrita abaixo:

X.

ITEM

PERCENTUAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

4,00 %

DESPESAS FINANCEIRAS

1,20 %

RISCO, SEGURO E GARANTIA

1,00 %

TRIBUTOS

8,65 %

MARGEM DE LUCRO

6,00 %

DOS PRAZOS

1. O prazo de execução dos serviços de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À
FISACALIZAÇÃO da obra será de 18 meses, inclusos o prazo para recebimento
provisório.
2. Havendo alteração no Cronograma Físico da obra, que implique em alteração do seu
prazo de execução, o prazo contratual dos serviços de GERENCIAMENTO E
ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO poderá ser alterado, prorrogado ou reduzido, a critério
da Administração, para melhor adequação à nova situação, respeitados os limites
legais de acréscimos e supressões.
3. O prazo contratual de execução só poderá ser prorrogado, a critério da
Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do
artigo 57 da Lei no 8.666/93.

XI.

DO PAGAMENTO
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1. Os pagamentos serão realizados em estrita consonância com o cronograma de
execução dos serviços, de modo mensal e corresponderão às medições dos serviços
principais que estiverem com todos os seus serviços concluídos, caracterizados pela
aprovação do TRE-CE dos seguintes documentos:
•

Relatório Técnico Mensal (RTM) consolidado, após as devidas correções pela
CONTRATADA.

•

Documento de registro da revisão das planilhas de medições dos serviços executados
pela construtora, que ateste que foram realizadas a análise do correto lançamento
dos percentuais de execução dos serviços, a revisão do cronograma físico-financeiro
da obra e a conferência da documentação pela construtora no que concerne aos
aspectos administrativos e técnicos.

•

Planilhas de medição do contrato decorrente deste Projeto Básico.

•

Apresentar a documentação da Contratada no que
administrativos e técnicos, exigidos no Projeto Básico.

concerne

aos

aspectos

2. O prazo para verificação, conferência e aprovação da documentação apresentada será
de 10 dias contados da data de recebimento da medição.
3. Após verificado que o(s) serviço(s) (material) se encontra(m) de acordo com as
exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o
pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, de
acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem
bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze)
dias, contados da data do adimplemento de cada parcela, exceto os pagamentos
decorrentes de despesas até R$.8.000,00 (oito mil reais) que serão efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
4. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com
a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º
1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s)
legal(is), em duas vias.
5. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos
federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de
11 de janeiro de 2012.
6. Antes de qualquer pagamento serão observadas:
1.1 a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;
1.2

XII.

a comprovação, por parte da Contratada, do pagamento de todos os salários,
encargos trabalhistas, previdenciários e do recolhimento das contribuições ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - correspondentes ao mês da
última competência vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na
prestação do serviço;

CARACTERÍSTICAS DA OBRA A SER FISCALIZADA

1 A obra objeto da licitação, em metros quadrados, está assim configurada:
Área Total do Imóvel

39.860,00 m²

Área a Construir

29.505,92 m²

2 O prédio apresentará características funcionais e tipicidade de um edifício de serviços
administrativos, com finalidade precípua de repartição e atendimento público.
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3 O projeto prevê um estacionamento no subsolo com vagas para motos e
veículos.

para

4 O edifício contempla espaço para auditório, salas multiuso, a instalação de
restaurante/lanchonete e instalação de agências bancárias.
5 O gerenciamento e fiscalização das obras a serem executadas deverão obedecer aos
projetos e demais documentos que compõem este Projeto Básico e integram o
processo de licitação em forma de anexos, que serão fornecidos aos licitantes, nos
momentos determinados no item VI.1.7, em meio digital, gravados em CDR.
6 Os projetos, em consonância com a finalidade pública da edificação, foram elaborados
considerando os seguintes requisitos:
6.1

Segurança;

6.2

Adequado tratamento do impacto ambiental;

6.3

Funcionalidade e adequação ao uso;

6.4

Correto uso dos serviços públicos (água, esgoto, coleta de lixo, energia e
transporte);

6.5

Economia na execução,
durabilidade da obra;

conservação

e

operação,

sem

prejuízo

6.6

Economia na aplicação de equipamentos que consumam energia elétrica;

6.7

Facilidade na execução, conservação e operação;

da

6.8

Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matériasprimas existentes na região; e

6.9

Padrão estético agradável, cores discretas, iluminação e ventilação natural,
oferecendo conforto aos usuários, funcionalidade e harmonia com as áreas
adjacentes.

7 As principais características funcionais do edifício, contempladas no Projeto Executivo,
são:
7.1

Circulações horizontais
equipamentos;

amplas,

facilitando

o

tráfego

de

pessoas

7.2

Tecnologia nos sistemas construtivos com a especificação de materiais
resistentes e duráveis;

7.3

Economia através de soluções construtivas racionais, considerando a relação
mais adequada entre custos, benefícios, durabilidade e padrão desejado;

7.4

Funcionalidade e adaptação do prédio, considerando a relação entre os
ambientes, leiaute dos móveis, disposição e instalações dos equipamentos;

7.5

Adequação ao meio-ambiente, de modo a otimizar o uso de energia;

7.6

Conforto ambiental com o uso das tecnologias apropriadas;

e

7.7

Elevadores públicos localizados estrategicamente, de forma a permitir uma
eficiente movimentação pelos pavimentos;

7.8

Segurança: as edificações terão segurança, sob todos os aspectos, sendo
alguns ambientes controlados física e eletronicamente, com previsão de
instalação de cancelas, catracas eletrônicas e controles de acesso veicular, de
detectores e sistema de combate a incêndio, sistema de proteção de descarga
atmosférica, além de fazer a instalação para recepção de circuitos fechados de
TV, com vistas a propiciar adequada vigilância monitorada e supervisão e
controle predial;
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7.9

Sinalização predial, tanto interna quanto externa, possibilitando a fácil
identificação de cada uma das áreas do prédio;

7.10 Ambientes acessíveis a pessoas portadoras de necessidades especiais de
locomoção, conforme legislação vigente;
7.11 Pisos adequados a cada ambiente, suportando as cargas verticais e a
abrasão decorrente do uso previsto, além de ter acabamentos de fácil limpeza
e manutenção;
7.12 Principais peças estruturais que compõem o prédio (lajes, vigas, pilares e
paredes em contato com o solo) serão em concreto armado (convencional ou
pré-moldado) ou metálicas e estão adequadamente dimensionadas para
atender aos vãos, larguras/espessuras e condições de apoio definidas pela
arquitetura,
8 O conjunto de todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra,
contemplado no Projeto Executivo, será obrigatoriamente observado durante a sua
execução. Além disso, os materiais e equipamentos deverão ser novos, de boa
qualidade, de uso consagrado no mercado, com acabamento esmerado e, sempre que
possível, incombustíveis, obedecendo ao inteiro teor das especificações consignadas,
nos Projetos Executivos, em especial no Caderno de Encargos, Memorial Descritivo e
no Orçamento Analítico da Obra, além das recomendações e condicionantes
constantes das licenças e alvarás expedidas pelos respectivos órgãos ou empresas
municipais e estaduais.
9 A contratada só poderá proceder a qualquer alteração na execução das obras com
relação aos projetos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes
daqueles apontados como marcas de referência, após a autorização prévia e expressa
da Contratante.

XIII. DA GARANTIA DO SERVIÇO
1. Será exigida prestação de garantia na presente contratação, nos termos do art. 56,
§1.º, da Lei n.º 8.666/1993, cabendo ao CONTRATADO cumpri-la em até 10 (dez) dias
úteis a contar da assinatura do contrato, bem como optar por uma das seguintes
modalidades:
1.1.

Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

1.2.

Seguro-garantia;

1.3.

Fiança bancária.

2. A garantia equivalerá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor
atualizado nas mesmas condições daquele.
2. A garantia deverá se estender até 3 (três) meses após o término da vigência do
contrato, devendo ser liberada somente mediante comprovação de que a
CONTRATADA cumpriu todas as obrigações contratuais.

XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;
2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;
3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete
em interrupção na execução do Contrato;
4. Reter previamente valores correspondentes às penalidades pecuniárias cabíveis,
liberando-as posteriormente, quando for o caso;
5. Aplicar as multas e sanções previstas neste contrato;
6. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;
7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
8. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.

Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância
das normas ambientais vigentes;

11.

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, do Projeto
Básico e seus anexos;

12.

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XV.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1

A Contratada obriga-se a realizar os serviços, objeto deste projeto básico, com
observância de todas as cláusulas do presente instrumento.

2

A Contratada deverá providenciar junto à equipe técnica do Contratante todos os
documentos necessários para a execução do contrato, relativos à obra, em meio
eletrônico.

3

A Contratada deverá registrar no CREA/CE, providenciar as ART’s (Anotações de
Responsabilidade Técnica) e promover sua inscrição junto à Prefeitura Municipal de
Fortaleza.

4

A Contratada deverá fazer rigoroso controle de qualidade dos serviços e dos
materiais empregado, podendo haver rejeição dos mesmos (materiais e/ou
serviços), por má qualidade ou técnica deficiente. Se da ocorrência de qualquer
dessas hipóteses, deverá haver imediata comunicação à equipe técnica do TRE,
justificando as providências tomadas.

5

Correrão por conta exclusiva da Contratada, além do indicado nesse projeto básico:

5.1

A obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar,
pagando os emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis,
regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública;
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5.2

As despesas concernentes à mão-de-obra, material, tributos serviços de terceiros,
obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte , alimentação, ferramentas,
equipamentos, maquinários, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros;

5.3

As despesas pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela
imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam
impostas ao Contratante;

5.4

A obediência às normas de Segurança e Higiene no Trabalho;

5.5

A manutenção do seguro de acidentes do trabalho de todos os profissionais
empregados na execução dos serviços;

5.6

O fornecimento a seu pessoal, de todo o Equipamento de Proteção Individual;

5.7

As despesas com conta telefônica da linha direta, telefonia celular e demais taxas e
tarifas decorrentes da utilização de serviços de tal espécie pela Contratada.

6

A Contratada deverá proceder à substituição, sempre que exigido pelo Contratante,
de profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado
prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço.

7

Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação,
notadamente a regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

7.1

Certificado de Regularidade junto ao FGTS;

7.2

Certidão Negativa de Débitos com o INSS;

7.3

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

7.4

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;

7.5

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, contemplando, no mínimo, o seguinte tributo: ICMS;

7.6

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, contemplando, no mínimo, o seguinte tributo: ISSQN.

8

A contratada deverá obedecer aos termos dispostos na Portaria SEGECEX do
Tribunal de Contas da União nº33, de 7 de dezembro de 2012, bem como no
roteiro de auditoria de obras públicas instituído pelo referido ato normativo, ou
outros que venham a substituí-los.

XVI. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO

1.

DIRETRIZES GERAIS: O gerenciamento da obra envolve necessariamente a
auditoria do Projeto Executivo, a gestão de escopo, a gestão de prazos, a gestão de
custos, a gestão de qualidade, a gestão de suprimentos, a gestão de RH, a gestão da
comunicação, a gestão de riscos e a gestão do processo de integração com o objetivo
de:
•

Garantir o cumprimento pleno dos contratos pela empresa responsável pela
execução da obra, doravante denominada como construtora e suas
subcontratadas, com acompanhamento das eventuais alterações de escopo e
aditivos contratuais.
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•
•

•
•

•
•

Finalizar e entregar o empreendimento dentro dos parâmetros de prazo, custo e
qualidade, definidos inicialmente pelo TRE-CE.
Conferir segurança ao processo de compras, com o cumprimento de especificações
de projeto e a realização de compras adequadas de fornecedores confiáveis em
momentos oportunos.
Garantir a utilização e alocação de recursos humanos adequados para cada fase do
empreendimento.
Garantir a comunicação eficaz entre todos os envolvidos no empreendimento, de
modo que as informações corretas sejam disponibilizadas nos momentos
apropriados para cada parte interessada.
Reduzir os riscos e seu gerenciamento ao longo de todo o empreendimento.
Subsidiar os técnicos e gestores do TRE-CE para tomada de decisões estratégicas,
com informações no momento adequado e da forma necessária, permitindo a
adoção de ações corretivas e preventivas.

A partir de tais princípios, a CONTRATADA deverá construir um Plano de Gestão da Obra
(PGE) que contemple o Plano de Qualidade do Empreendimento, o Plano de Compras e
Contratações, o Mapa de RH, o Plano de Comunicação, a Matriz de Riscos do
Empreendimento e o Plano de Gerenciamento do Empreendimento. Além disso, deverá
elaborar documentos de gerenciamento dos projetos e da obra, a partir de um processo
de planejamento e programação permanente, com controle de prazos, custos e
qualidade dos serviços incluídos no escopo da contratação da obra.
Para tanto, obrigatoriamente deverá ser utilizada metodologia reconhecida e baseada
nos princípios do Project Management Institute (PMI), na norma NBR ISO 10.006/2003
(Gerenciamento da Qualidade – Diretrizes para a qualidade em gerenciamento de
projetos), entendendo o termo “projeto” como um empreendimento em sua totalidade.
Abaixo são descritas com mais detalhes as áreas de gestão do empreendimento com
base nas definições do PMI:
Gestão de escopo: definição e controle do que está e do que não está incluído no
empreendimento, com Declaração de Escopo Preliminar, Estrutura Analítica do Projeto
(EAP) e lista de verificação de escopo utilizada ao longo do empreendimento.
Gestão de prazos: definição das datas marco e dos processos necessários para realizar
as atividades dentro de tais previsões, com elaboração do cronograma de execução da
obra; definição do caminho crítico e cronograma de rede; desenvolvimento de curvas de
balanço; programação das atividades de obra em intervalos apropriados; controle dos
prazos de obra e análise de desempenho.
Gestão de custos: definição dos processos de controle de custos para que seja possível
concluir o empreendimento dentro do orçamento aprovado, com análise dos custos
previstos e acompanhamento da execução de custos parciais e totais; desenvolvimento
do Cronograma Financeiro, com base no cronograma físico e no orçamento aprovado;
controle dos custos do empreendimento pelo acompanhamento das compras e
contratações e análise dos gastos mensais incorridos; medição de desempenho financeiro
da obra com a utilização da técnica de valor agregado.
Gestão de qualidade: planejamento e acompanhamento da qualidade do
empreendimento, com elaboração do Plano de Qualidade do Empreendimento e definição
de todos os critérios de acompanhamento e procedimentos a serem adotados;
acompanhamento do controle tecnológico dos materiais e serviços; realização de
inspeções de recebimento de materiais e liberação de serviços; controle de não_______________________________________________________________________________________________
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conformidades e realização de auditorias sobre os sistemas de gestão da qualidade dos
principais fornecedores; realização da inspeção final para entrega do empreendimento.
Gestão de suprimentos: planejamento e acompanhamento do processo de suprimento,
com elaboração do Plano de Compras e Contratações e determinação dos itens, prazos e
critérios de aquisições; acompanhamento da seleção de fornecedores para garantia da
qualidade, requisitos dos materiais, logística de fornecimento e impacto ambiental; relato
da situação das aquisições; acompanhamento do processo de encerramento dos
contratos com fornecedores e verificação do cumprimento completo de todo o escopo
acordado, obtenção de garantias de materiais e equipamentos, recolhimento de tributos
e aspectos administrativos.
Gestão de RH: planejamento e acompanhamento dos recursos humanos envolvidos no
empreendimento, com definição do organograma funcional do empreendimento,
identificação e documentação de funções e definição da matriz de responsabilidades;
elaboração do histograma de mão de obra e acompanhamento da mobilização e
desmobilização de equipes; acompanhamento do desempenho das equipes em função da
qualificação das pessoas, fornecimento de feedback, resolução de problemas e
coordenação de mudanças para melhorar o desempenho das atividades;
acompanhamento e controle das condições do ambiente de trabalho e da segurança no
canteiro de obra.
Gestão da comunicação: planejamento e acompanhamento do processo de
comunicação entre as partes interessadas, com elaboração do plano de comunicação do
empreendimento para garantir a agilidade das ações e decisões internas e a correta
formalização dos registros; definição dos critérios de distribuição, revisão, disponibilidade
de acesso, armazenamento, recuperação e disposição final de documentos e registros em
meio físico ou eletrônico; relato mensal do desempenho do empreendimento e de todas
as áreas do gerenciamento do empreendimento.
Gestão de riscos: trata dos processos de identificação, análise, planejamento de
resposta e monitoramento dos riscos para o empreendimento, a partir de estudos
específicos consolidados na Matriz de Riscos do Empreendimento, com o objetivo de
aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir o dos eventos
adversos.
Gestão do processo de integração: trata das características de unificação,
consolidação, articulação e ações essenciais para o término do empreendimento, a fim de
atender com sucesso às necessidades de todos os envolvidos, a partir do Plano de
Gerenciamento do Empreendimento, acompanhado e informado por relatórios gerenciais
até o encerramento do empreendimento.
2.

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: Segue descrita a metodologia para execução do
serviço, observando os pontos de inspeção, os serviços e a especificação do método e
material a ser utilizado. As atividades propostas neste Projeto Básico deverão seguir
os seguintes conceitos:

Fiscalização de obra: Caracteriza a fiscalização, o acompanhamento e verificação diária
da execução de cada etapa dos serviços, zelando pelo cumprimento dos padrões de
qualidade fixados no Projeto Executivo, através de um controle geométrico e tecnológico
dos serviços e materiais empregados. Nos termos do artigo 67 da Lei N.º 8.666/93, a
execução da obra será acompanhada e fiscalizada por representante ou comissão do
TRE-CE, com formação em engenharia civil, especialmente designado pelo Tribunal
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Regional Eleitoral do Ceará, denominado “Comissão de Fiscalização da Obra”. Caberá a
empresa Contratada assessorá-los tecnicamente nesse fim.
Programação e planejamento: a programação e planejamento objetiva garantir a
execução do programa de investimentos e de execução da obra, nos padrões de
qualidade requeridos, através da racionalização do emprego dos recursos financeiros e
assegurando a execução dos serviços de acordo com os projetos elaborados.
Acompanhamento físico-financeiro: o acompanhamento físico-financeiro consiste no
monitoramento da evolução dos serviços executados em comparação aos previstos no
cronograma físico-financeiro proposto, permitindo a análise do andamento do programa
da obra e sua compatibilidade com o planejamento geral estabelecido.
Assessoramento na gestão de contratos: o assessoramento em quaisquer assuntos
que envolvam modificações de contratos, verificação de preços unitários, composição de
preços de novos serviços, prorrogações contratuais ou outros assuntos de importância
sobre os custos ou prazos contratuais.
Medição de serviços: a medição de serviços, através de levantamentos de campo,
confecção de planilhas e memórias de cálculo, consiste na elaboração de quantitativos
percentuais de execução dos serviços previstos, que servem de base para o pagamento
da obra.
Relatórios: os relatórios visam fornecer informações ao TRE/CE sobre o andamento da
obra sob os aspectos técnicos, físico, financeiro e administrativo. Os Relatórios Técnicos
devem ser elaborados ainda para a análise de problemas específicos ocorridos na obra,
apresentando-se soluções alternativas e respectivos custos.
3. ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO

3.1 Documentação geral:
Para o início dos trabalhos toda a documentação da CONTRATADA (Crea e/ou CAU, INSS,
Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social e com o FGTS, Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas ou equivalentes conforme dispõe a Lei de Licitações, dentre
outros) deverá estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de
Fiscalização do TRE-CE.
A CONTRATADA deverá emitir a anotação de responsabilidade técnica referente à
execução dos serviços, sendo que os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento e
gerência do serviço deverão pertencer ao seu quadro técnico. O serviço deverá ser
executado exclusivamente pelos profissionais responsáveis técnicos, conforme ART de
acordo com a atividade a ser desenvolvida, cabendo apenas exceção para consultores
externos.
4.2 Reunião de partida e controle do serviço:
A CONTRATADA deverá elaborar e submeter à Equipe de Fiscalização do TRE-CE para
aprovação seu plano de trabalho onde deverão estar inclusas todas as providências que
serão tomadas para garantir o cumprimento do prazo e a execução da obra.
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O Plano de Trabalho deve documentar as características e limites de ação da
contratação, produtos e serviços associados e métodos de controle do escopo e
aprovação combinados entre as partes. Deve ainda explicitar, etapa por etapa, quais os
recursos (equipamentos, recursos tecnológicos e humanos) que serão empregados. Deve
obrigatoriamente conter os seguintes itens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título da contratação, empresa contratada e data.
Escopo da contratação.
Características do trabalho a realizar.
Equipe de trabalho necessária para a realização das atividades.
Metodologia para o desenvolvimento das atividades.
Prazos para a entrega de cada um dos produtos solicitados neste Projeto Básico e
com base no cronograma físico-financeiro integrante do edital de licitação.
Cronograma de desenvolvimento.
Cronograma físico-financeiro.

Observação: sempre que ocorrerem atrasos ou alterações na condução das atividades, o
Plano de Trabalho deverá ser revisado e entregue para aprovação da Fiscalização do
Contrato.
O plano de trabalho deve ser elaborado após a realização da primeira reunião técnica
entre CONTRATADA e a Equipe de Fiscalização do TRE-CE (reunião de partida) e ser
entregue em no máximo 5 dias úteis após essa reunião. Somente após a aprovação do
Plano de Trabalho pela Fiscalização do Contrato, será dada a Ordem de Serviço para a
empresa CONTRATADA.
Juntamente com o documento acima elencado, a CONTRATADA deverá apresentar a
primeira versão do Plano de Gestão da Obra (PGE), os resultados da auditoria dos
projetos executivos, a elaboração/revisão da EAP, o diagrama de rede (Gráfico de Gantt)
e diagrama PERT – CPM, visando com isto garantir que não ocorram atrasos devido a
problemas que poderiam ser previstos e antecipados ou, ao menos, que medidas
mitigadoras sejam adotadas.
O monitoramento e controle das atividades sob responsabilidade da CONTRATADA terão
por base a auditoria de projetos, o Plano de Gestão da Obra e o processo de
gerenciamento da obra. Ressalta-se contudo que, do conjunto de documentos que serão
elaborados de modo regular pela CONTRATADA e construtora(s), o cronograma físicofinanceiro é a ferramenta de indicação das medições e das respectivas datas para
pagamentos, não podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.
Como parte do processo de controle e registro, a CONTRATADA deverá realizar reuniões
periódicas entre os diversos envolvidos no processo para divulgação de informações,
debate sobre problemas identificados, encaminhamento de ações com responsáveis e
prazos definidos, e tomada de decisões.
As atas de reunião decorrentes deverão ser produzidas pela CONTRATADA, seguindo os
critérios definidos pelo Project Management Institute (PMI), pela norma NBR ISO
10.006/2003 (Gerenciamento da Qualidade – Diretrizes para a qualidade em
gerenciamento de projetos) e pelas exigências estabelecidas pelo processo de
certificação ambiental.
A construção da minuta da ata deverá ser feita durante as reuniões, com a presença de
profissional dedicado à esta função. Após a reunião, a minuta deverá ser apresentada e
pré-aprovado pelos presentes. Preferencialmente após a leitura, a minuta deverá ser
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encaminhada para todos os destinatários definidos no Plano de Comunicação e aqueles
que estiveram presentes como convidados, mas admite-se o envio no dia posterior à
reunião. Sua consolidação ocorrerá em até 24 horas após o envio da minuta.
O controle da execução dos serviços por parte do TRE-CE será realizado por meio de
análise de registros, relatórios e documentos pertinentes elaborados pela CONTRATADA e
a partir de reuniões de trabalho. A partir da análise do andamento dos serviços, podem
ser demandadas pelo TRE-CE ações corretivas, preventivas ou de melhoria, relacionadas
ao controle e ao desempenho das atividades.
4.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA OBRA: A CONTRATADA também deverá
desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gerenciamento de Resíduos
de Obra (GRO), abrangendo as etapas de caracterização, triagem, acondicionamento,
transporte e destinação.Com esta medida pretende-se:
•
•
•
•
•
•

Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestão de Resíduos de
Obra.
Capacitar a equipe técnica da CONTRATADA, construtora e suas subcontratadas
para gerenciar todo o tipo de resíduo de obra.
Atender à Resolução Conama 307, normas técnicas e leis aplicáveis.
Aumentar o controle sobre o desperdício de materiais.
Melhorar a organização e limpeza da obra.
Melhorar a imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e
sociedade.

Para o adequado GRO deverão ser consideradas as seguintes atividades:
•
•
•
•

5.

Desenvolvimento de procedimentos de qualificação, contratação e avaliação de
empresas e cooperativas de coleta, transporte e destinação de resíduos de obra.
Desenvolvimento
de
procedimentos
de
caracterização,
triagem
e
acondicionamento de resíduos de obra.
Desenvolvimento de procedimentos de controle do transporte e destinação dos
resíduos de obra.
Criação de ferramentas de gestão de indicadores de resíduos de obra.

EQUIPE TÉCNICA COMPLETA – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: É de
responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilização de sua equipe técnica de forma
a cumprir todas as atividades descritas neste Projeto Básico, assumindo a
responsabilidade do cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo,
custo e qualidade previstos.

Para desempenho das atividades inerentes a este Projeto Básico é necessária a
montagem de equipe técnica de 2 (duas) naturezas distintas: permanente e variável.
Os profissionais de natureza permanente deverão obrigatoriamente permanecer no
canteiro de obra durante todo o período de execução dos serviços e em caráter de
exclusividade, não admitindo-se sua alocação compartilhada com outros contratos,
atividades ou serviços de qualquer natureza da CONTRATADA durante a vigência do
contrato; sua substituição somente será aceita sob condições específicas e com prévia
autorização ou à pedido da Equipe de Fiscalização do TRE-CE.
Os profissionais de natureza variável poderão ser alocados em conformidade com as
atividades previstas para execução pela CONTRATADA no Plano de Gestão da Obra
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(PGE), respeitando-se a qualificação técnica. Sua admissão e liberação deverão estar
previstas no Mapa de RH (compatibilizado com o cronograma físico da obra) e ser
comunicada previamente à Equipe de Fiscalização do TRE-CE para conferência da
capacitação técnica e regularidade jurídica e trabalhista.
5.1.

Profissionais de nível superior: Os profissionais a seguir indicados poderão
ser substituídos por outros, desde que com titulações e atribuições compatíveis
reconhecidas pelo CREA.
5.1.1.
Coordenador - Engenheiro Civil ou Arquiteto (profissional da equipe
técnica variável): efetuará a coordenação dos trabalhos da Equipe Técnica
e fiscalizará a execução dos serviços correlatos a suas atribuições
profissionais, através de vistorias ao canteiro de obras. A freqüência de
vistorias deverá ser necessária e suficiente para o devido
acompanhamento dos serviços, no mínimo nas seguintes etapas,
consideradas críticas:
5.1.1.a. coordenar a montagem do PGE com todos os seus documentos
componentes;
5.1.1.b. marcação (locação) da obra;
5.1.1.c. marcação de níveis dos platôs;
5.1.1.d. locação das fundações;
5.1.1.e. contenção de taludes;
5.1.1.f. testes de carga, se houver;
5.1.1.g. análise e manifestação quanto aos projetos executivos apresentados
pela empresa construtora;
5.1.1.h. concretagens críticas, inclusive liberação para início de concretagens
de conjuntos de lajes;
5.1.1.i. proposições de ensaios tecnológicos;
5.1.1.j. estudo e manifestação quanto à resolução de conflitos entre projetos
distintos ou entre projeto e situações fáticas;
5.1.1.k. estudo e manifestação quanto a problemas de natureza técnica ou
construtiva verificados na execução da obra;
5.1.1.l. vistorias da Comissão de Fiscalização para aferição das conclusões de
fases da obra e para fins de liberação das medições e faturas da empresa
executora da obra;
5.1.1.m. vistoria da Comissão de Fiscalização para o recebimento provisório da
obra;
5.1.1.n. eventuais esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da
obra;
5.1.1.o. recebimento e análise dos termos de garantia, licenças , “as built” e
demais documentos.
5.1.1.p. outras situações consideradas necessárias pela Fiscalização da Obra.
5.1.2.
Supervisor - Engenheiro Civil (profissional da equipe técnica
variável): efetuará a supervisão dos trabalhos da Equipe Técnica e
fiscalizará a execução dos serviços correlatos a suas atribuições
profissionais, através de vistorias ao canteiro de obras. A freqüência de
vistorias deverá ser necessária e suficiente para o devido
acompanhamento dos serviços, no mínimo nas seguintes etapas,
consideradas
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5.1.2.a. programar as atividades diárias e semanais visando à conclusão dos
atividades de acordo com o PGE apresentado pelo coordenador geral da
CONTRATADA.
5.1.2.b. marcação (locação) da obra;
5.1.2.c. marcação de níveis dos platôs;
5.1.2.d. locação das fundações;
5.1.2.e. contenção de taludes;
5.1.2.f. testes de carga, se houver;
5.1.2.g. análise e manifestação quanto aos projetos executivos apresentados
pela empresa construtora;
5.1.2.h. concretagens críticas, inclusive liberação para início de concretagens
de conjuntos de lajes;
5.1.2.i. proposições de ensaios tecnológicos;
5.1.2.j. estudo e manifestação quanto à resolução de conflitos entre projetos
distintos ou entre projeto e situações fáticas;
5.1.2.k. estudo e manifestação quanto a problemas de natureza técnica ou
construtiva verificados na execução da obra;
5.1.2.l. vistorias da Comissão de Fiscalização para aferição das conclusões de
fases da obra e para fins de liberação das medições e faturas da empresa
executora da obra;
5.1.2.m. vistoria da Comissão de Fiscalização para o recebimento provisório da
obra;
5.1.2.n. eventuais esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da
obra;
5.1.2.o. recebimento e análise dos termos de garantia, licenças , “as built” e
demais documentos.
5.1.2.p. outras situações consideradas necessárias pela Fiscalização da Obra.
5.1.3.
Engenheiro Eletricista e Eletrônico - Instalações Elétricas (profissional
da equipe técnica variável): fiscalizará os serviços relativos às instalações
elétricas e correlatas. No canteiro de obras, efetuará atividades
relacionadas à fiscalização da obra, quando da execução das instalações
elétricas, cabeamento estruturado; automação, supervisão, segurança,
acesso e controle predial. A freqüência de vistorias deverá ser necessária
e suficiente para o devido acompanhamento dos serviços, no mínimo, das
seguintes etapas, além das etapas já citadas para a atividade de
Coordenação, aplicáveis a todas as demais:
5.1.3.a. estudo e definição dos serviços a serem executados;
5.1.3.b. análise e manifestação quanto aos projetos executivos apresentados
pela empresa construtora;
5.1.3.c. recebimento e instalação dos equipamentos da subestação
transformadora;
5.1.3.d. montagem/instalação e testes de equipamentos elétricos;
5.1.3.e. instalação, testes e certificação das instalações lógicas e de
cabeamento estruturado;
5.1.3.f. instalação e testes das instalações de automação, supervisão,
segurança, acesso e controle predial em geral;
5.1.3.g. testes finais de todas as instalações correlatas;
5.1.3.h. vistoria do Fiscal do Contrato para aferição da conclusão de fases da
obra, para fins de liberação de medição e fatura da empresa executora e
recebimento provisório da obra;
5.1.3.i. eventuais esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da
obra;
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5.1.3.j. recebimento e análise dos projetos executivos, termos de garantia,
“as built” e demais documentos;
5.1.3.k. outras situações consideradas necessárias pelo Fiscal do obra.
5.1.4.

Engenheiro Civil – Especialista em Estruturas Metálicas (profissional
da equipe técnica variável): fiscalizará os serviços relativos à execução
das estruturas metálicas e correlatas. No canteiro de obras, efetuará
atividades relacionadas à fiscalização da obra, quando da execução das
estruturas metálicas do prédio de depósito, prédio principal, escadas,
passarelas, coberturas e demais estruturas metálicas. A freqüência de
vistorias deverá ser necessária e suficiente para o devido
acompanhamento dos serviços nas etapas críticas da obra assim
consideradas, no mínimo, das seguintes etapas, além das etapas já
citadas para a atividade de Coordenação, aplicáveis a todas as demais:

5.1.4.a. estudo e definição dos serviços a serem executados;
5.1.4.b. análise e manifestação quanto aos projetos executivos apresentados
pela empresa construtora;
5.1.4.c. fabricação das peças metálicas
5.1.4.d. transporte, recebimento e depósito dos elementos metálicos
5.1.4.e. montagem/instalação e testes de toda estrutura metálica;
5.1.4.f. verificação dos procedimentos de galvanização, limpeza, preparação,
pintura, soldagem e acabamento de toda estrutura metálica;
5.1.4.g. verificação da geometria das peças e da estrutura quanto à
dimensões, alinhamentos, prumos, furação, folgas, fixações e reforços;
5.1.4.h. vistoria do Fiscal do Contrato para aferição da conclusão de fases da
obra, para fins de liberação de medição e fatura da empresa executora e
recebimento provisório da obra;
5.1.4.i. eventuais esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da
obra;
5.1.4.j. recebimento e análise dos projetos executivos, termos de garantia,
“as built” e demais documentos;
5.1.4.k. outras situações consideradas necessárias pelo Fiscal do obra.
5.1.5.

Engenheiro Residente - Engenheiro Civil (profissional da equipe
técnica permanente): será designado um Engenheiro Civil Residente, que
acompanhará toda a execução da obra, em regime de tempo integral,
durante todo o período em que houver atividades no canteiro de obras,
desde o início da obra até o seu Recebimento Provisório. A jornada deverá
ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento dos serviços
em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da mesma. O
Engenheiro Residente será o responsável pelos registros das alterações
executivas de projeto.

5.1.6.

Técnico em Edificações (profissional da equipe técnica permanente):
será designado um Técnico em Edificações, que auxiliará o Engenheiro
Residente em toda a execução da obra, em regime de tempo integral,
durante todo o período em que houver atividades no canteiro de obras,
desde o início da obra até o seu Recebimento Provisório. A jornada deverá
ser necessária e suficiente para o devido acompanhamento dos serviços
em todas as etapas da obra, até o recebimento provisório da mesma. O
Técnico será o responsável pelas inserções de todas alterações executivas
no projeto, tendo como resultado final de seu trabalho a documentação
“As Built” do prédio.
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5.1.7.

Técnico em Segurança do Trabalho (profissional da equipe técnica
permanente): será designado um Técnico em Segurança do Trabalho, que
auxiliará o Engenheiro Residente em toda a execução da obra, em
regime de tempo integral, durante todo o período em que houver
atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu
Recebimento. A jornada deverá ser necessária e suficiente para o devido
acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o
recebimento provisório da mesma. O Técnico será o responsável pelo
acompanhamento do cumprimento das normas regulamentadoras do MTB
e demais normativos em torno da segurança no trabalho na indústria da
construção civil.

5.1.8.

Topógrafo (profissional da equipe técnica variável): será designado
um Topógrafo, que auxiliará o Engenheiro Residente durante a execução
da obra, em regime de tempo integral, notadamente, nas fases de
movimentação de terra e locação. A jornada deverá ser necessária e
suficiente para o devido acompanhamento dos serviços. O Topógrafo
certificará os pontos de movimentação de terra, bem como a locação de
toda a obra, elaborando semanalmente, resumos dos volumes escavados,
depositados, recebidos e aterrados.

5.1.9.

Auxiliar de Topógrafo (profissional da equipe técnica variável): será
designado um Auxiliar de Topógrafo, que auxiliará o Topógrafo durante a
execução da obra, em regime de tempo integral, notadamente, nas
fases de movimentação de terra e locação. A jornada deverá ser
necessária e suficiente para o devido acompanhamento dos serviços.
Encarregado Administrativo - Técnico Contábil / Administrativo
(profissional da equipe técnica permanente): Será designado um Técnico
Administrativo/Contábil que acompanhará toda a execução da obra, em
regime de tempo integral, durante todo o período em que houver
atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu
Recebimento Provisório. A jornada deverá ser necessária e suficiente para
o devido acompanhamento dos serviços em todas as etapas da obra, até o
recebimento provisório da mesma.

5.1.10.

5.1.11. A Contratada poderá ainda, indicar profissionais para substituir os
integrantes da equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os
profissionais indicados deverão possuir formação equivalente e
capacitação e experiência semelhante ao dos integrantes da equipe
técnica que devam substituir.

6.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: a Contratada deverá disponibilizar o 01 aparelho
de Topografia do tipo Estação Total com todos os acessórios.

7.

SERVIÇOS: a Contratada deverá apresentar os relatórios em papel sulfite A4 e
documentação “As Built” em papel sulfite A0, responsabilizar-se-á pelos testes de
abatimento de tronco de cone e de rompimento de corpo de prova colocados na
planilha de propostas de preço, apresentando os respectivos relatórios, incluídas
todas as despesas operacionais com preparação, acomodação e transporte das
amostras.
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8.

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES: a Assessoria deverá realizar, nos limites de suas
responsabilidades, as atividades de Fiscalização definidas nas Práticas SEAP, no que
couber. A Assessoria deverá sempre atuar a tempo de permitir à Comissão de
Fiscalização da Obra o cumprimento dos prazos previsto no contrato da obra. Na
seqüência são transcritas e complementadas parcialmente as tarefas de maior
relevância, não significando a limitação a estas.
8.1.

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS.
8.1.1.

Estudos e Projetos:

8.1.1.a. Providenciar laudos, pareceres, estudos, croquis ou levantamentos
sobre o Projeto Executivo e qualquer outra questão relativa a execução
da obra, quando solicitados pela Comissão de Fiscalização, emitidos por
profissionais de nível superior com formação técnica compatível.
8.1.2.

Perícias e Vistorias:

8.1.2.a. Verificar e dar parecer, especialmente antes do pagamento de cada
parcela, se durante a execução dos serviços, a empresa executora da
obra observa os encargos e especificações estabelecidos e se os
procedimentos empregados são eficazes para garantir a qualidade e a
segurança final dos trabalhos.
8.1.2.b. Verificar e dar parecer sobre a equivalência dos materiais,
equipamentos e dos serviços especificados nos projetos, no Caderno de
Encargos e no Orçamento.
8.1.2.c. Propor a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessárias ao controle de qualidade e da segurança dos serviços e obras
objeto do contrato.
8.1.2.d. Informar à Comissão de Fiscalização a necessidade de substituição de
materiais ou equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras.
8.1.2.e. Informar à Comissão de Fiscalização os serviços que a empresa
executora da obra deva corrigir, refazer ou reconstruir, executados com
erros ou imperfeições.
8.1.2.f. Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pela
Comissão de Fiscalização, ou para atender a situações que exijam suas
providências.
8.1.2.g. Registrar no Diário da Obra as presenças de sua Equipe Técnica,
mediante a anotação dos respectivos períodos e profissionais.
8.1.3.

Planejamento e Controle:

8.1.3.a. Emitir, analisar e dar parecer sobre os relatórios periódicos de
execução da obra, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos.
8.1.3.b. Efetuar, acompanhar e dar parecer sobre as aferições ou avaliações
periódicas dos serviços, controlando o valor acumulado em função da
despesa prevista.
8.1.3.c. Exercer rigoroso controle do cronograma de execução, informando a
tempo à Contratante, toda previsão ou constatação de atraso ou
antecipação na conclusão da obra ou etapas dos serviços.
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8.1.3.d. Elaborar e emitir os correspondentes estudos e pareceres sobre as
eventuais solicitações de prorrogação de prazos, interrupções, serviços
extras, adequações de projeto, termos aditivos, reajustamento e outros,
inclusive com elaboração de orçamentos para acréscimos, supressões ou
substituições.
8.1.3.e. Participar de reuniões técnicas ou gerenciais sobre a obra (periódicas
ou eventuais), para análise e discussão sobre o andamento dos serviços,
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato,
com o pessoal envolvido, inclusive fiscais de órgãos públicos.
8.1.3.f. Elaborar todas as atas de reunião em que participar, registrando
todos os assuntos tratados, bem como providenciar no fornecimento de
cópia aos participantes e interessados.
8.1.3.g. Elaborar check-list para recebimento da obra/serviços, contendo
prazo para término das pendências (se houver) e solicitar termo de
garantia.
8.1.3.h. Auxiliar a Comissão de Fiscalização na elaboração do Termo de
Recebimento Provisório da obra.
8.1.3.i. Elaborar relatório final contendo, além das informações sobre a obra,
o desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer
da obra, em relação ao prazo, suficiência de recursos e qualidade dos
serviços.
8.1.3.j. Assessorar a Comissão de Fiscalização, inclusive com elaboração de
documentos, em todas as tratativas com órgãos públicos, que visem
aprovações, licenças e alvarás.
8.2.

SERVIÇOS PRELIMINARES.
8.2.1.

Canteiro de Obras:

8.2.1.a. Verificar o cumprimento, pela empresa executora da obra, das
normas relativas à higiene e segurança no trabalho e condicionantes
municipais, inclusive utilização de EPI, informando ao fiscal do Contrato
eventuais descumprimentos.
8.2.2.

Locações:

8.2.2.a. Verificar se são obedecidas e conferidos a RN e os alinhamentos
estabelecidos pelo levantamento topográfico original.
8.2.2.b. Observar se são obedecidas as recomendações quanto
materialização das referências de nível e dos principais eixos da obra.
8.2.3.

à

Terraplenagem:

8.2.3.a. Durante a execução do movimento de terra, verificar visualmente se
as principais características do solo local confirmam as indicações
contidas nas sondagens anteriormente realizadas.
8.2.3.b. Com o auxílio da equipe de topografia, proceder ao controle
geométrico dos trabalhos, conferindo as inclinações de taludes, limites e
níveis de terraplenos e outros, visando a obediência ao projeto e a
determinação dos quantitativos de serviços realizados para a liberação
das medições.
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8.2.3.c. Controlar a execução dos aterros, verificando, por exemplo, a
espessura das camadas, e programar de acordo com as indicações da
Prática de Construção, a realização dos ensaios necessários ao controle
de qualidade dos aterros (determinação do grau de compactação, ensaios
de CBR, entre outros) pelo laboratório de controle tecnológico.
8.2.3.d. Determinar, quando necessário, a vistoria das construções vizinhas
pelo preposto da Contratada, na presença dos demais interessados, e
verificar se foram tomadas precauções quanto à sua proteção.
8.2.3.e. Zelar pela manutenção da integridade de achados arqueológicos
durante a execução dos serviços.
8.2.3.f. Determinar previamente, em conjunto com a Contratada e com os
órgãos municipais, os locais de bota-fora e empréstimo do material
terraplenado.
8.2.3.g. Conferir e controlar toda a documentação de transporte de material
para bota-fora.
8.3.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS.
8.3.1.

Escavações e Reaterros:

8.3.1.a. Observar se as escavações estão sendo executadas com as
dimensões necessárias, e se foram tomadas as devidas precauções
quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros existentes.
8.3.1.b. Escoramentos: exigir escoramentos adequados, quando necessários e
não previstos no projeto.
8.3.2.

Fundações Diretas:

8.3.2.a. Observar se o lastro aplicado satisfaz às exigências do projeto quanto
ao tipo e dimensões (espessura principalmente), e se o fundo da caixa foi
convenientemente apiloado antes do seu lançamento.
8.3.2.b. Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as
dimensões, os alinhamentos, as condições de travamento, vedação e
limpeza das formas, posicionamento e bitolas da armadura, de acordo
com o projeto.
8.3.2.c. Acompanhar a execução da concretagem, observando se são
obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o
lançamento, a vibração, a cura e a desforma do concreto.
8.3.3.

Estacas Moldadas no Local:

8.3.3.a. Exigir, analisar e liberar o plano de execução das fundações.
8.3.3.b. Verificar a verticalidade da perfuração.
8.3.3.c. Confrontar o tipo de material extraído com o indicado na sondagem
quando for atingida a profundidade prevista no projeto. Inspecionar o
fundo do poço, para verificação de ausência de água, com o auxílio de
foco de luz, descida de sonda ou outro processo conveniente.
8.3.3.d. Cuidar para que seja preparado o concreto para lançamento imediato,
em caso de terrenos permeáveis.
8.3.3.e. Recusar as estacas que não atenderem às características exigidas
pelo projeto.
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8.3.3.f. Exigir que cada estaca seja totalmente preenchida com o concreto,
antes do início da retirada dos tubos, recusando a formação de bulbo de
concreto seco na ponta da estaca.
8.3.3.g. Comprovar que a retirada dos tubos seja suficientemente lenta, e que
o concreto seja simultaneamente bem apiloado.
8.3.3.h. Escolher por amostragem algumas estacas e escavar em torno do
fuste, até atingir o nível d’água (se este for muito profundo, escavar até
no mínimo 3 m de profundidade), para verificação das condições obtidas
para o concreto e a sua continuidade.
8.3.4.

Estrutura de concreto:

8.3.4.a. Atender, com a brevidade possível, às solicitações efetuadas em
tempo hábil pela empresa executora da obra, por meio do Diário de
Ocorrências, para liberação da concretagem de partes ou peças da
estrutura. Tal liberação somente se dará após a verificação satisfatória do
atendimento aos projetos e constatada a segurança das operações
pretendidas. Qualquer anormalidade deve ser comunicada à empresa
executora da obra que deverá providenciar rapidamente as eventuais
correções necessárias.
8.3.4.b. Liberar a concretagem da peça, após conferir a locação, as
dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento e
escoramento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do
posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos
e demais instalações. Tratando-se de uma peça ou componente de uma
estrutura em concreto aparente, comprovar que as condições das formas
são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de
arquitetura.
8.3.4.c. Não permitir que a posição de qualquer tipo de instalação ou
canalização, que passe através de vigas ou outros elementos estruturais,
seja modificada em relação à indicada no projeto, sem a prévia
autorização da Comissão de Fiscalização.
8.3.4.d. Solicitar, aprovar e acompanhar a execução dos
concretagem elaborados pela empresa executora da obra.

planos

de

8.3.4.e. Acompanhar a execução de concretagem, observando que sejam
obedecidas as recomendações sobe o preparo, o transporte, o
lançamento, o adensamento, a desforma e a cura do concreto. Especial
cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto
aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrências de
falhas que possam comprometer a textura final.
8.3.4.f. Controlar com o auxílio de laboratório, a resistências do concreto
utilizado, programando a realização dos ensaios necessários à
comprovação das exigências do projeto, catalogando e arquivando todos
os relatórios dos resultados dos ensaios.
8.3.4.g. Observar se o preparo de juntas de concretagem e de dilatação
obedece rigorosamente aos detalhes do projeto.
8.3.4.h. Solicitar da empresa executora da obra, sempre que necessário, o
plano de descimbramento das peças, aprovando-o e acompanhando a
sua execução.
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8.3.4.i. Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra,
como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e
outros.
8.3.4.j. Solicitar as devidas correções nas faces aparentes das peças, após a
desforma. Solicitar a orientação do autor do projeto de arquitetura no
caso de reparos em peças de concreto aparente.
8.3.5.

Estrutura Metálica:

8.3.5.a. Atender, com a brevidade possível, às solicitações efetuadas em
tempo hábil pela empresa executora da obra, por meio do Diário de
Ocorrências, para liberação da montagem/instalação de partes ou peças
da estrutura. Tal liberação somente se dará após a verificação satisfatória
do atendimento aos projetos e constatada a segurança das operações
pretendidas. Qualquer anormalidade deve ser comunicada à empresa
executora da obra que deverá providenciar rapidamente as eventuais
correções necessárias.
8.3.5.b. Liberar a montagem/instalação da peça, após conferir a locação, as
dimensões, os alinhamentos, os prumos e condições de travamento.
8.3.5.c. Solicitar, aprovar e acompanhar a execução do cronograma de
fabricação elaborado pela empresa executora da obra.
8.3.5.d. Solicitará o Certificado de Qualidade do Aço com as seguintes
informações: lote, tipo do aço, tensões nos ensaios de laboratório e data
da fabricação.
8.3.5.e. Solicitar, aprovar e acompanhar o plano de pintura elaborado pela
empresa executora da obra
8.3.5.f. Solicitar e aprovar o cronograma de recebimento das peças préfabicadas, cronograma de montagem, plano de estocagem, plano de
pintura, listagem do ferramental para montagem, listagem dos
equipamentos de montagem e transporte e o plano de segurança do
trabalho.
8.3.5.g. Acompanhar e aprovar o recebimento das peças, certificando as
dimensões da peça, espessuras das chapas, curvaturas, furações e outras
características
8.3.5.h. Acompanhar todo o processo de soldagem das estrutura metálicas,
certificando-se da adequação do tipo de eletrodo utilizado, do tipo e
comprimento da solda executada.
8.3.5.i. Acompanhar e aprovar todo o processo de montagem/instalação das
estruturas metálicas
8.4.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
8.4.1.

Paredes:

8.4.1.a. Conferir a locação dos eixos (ou faces) das paredes, bem como as
aberturas de vãos, saliências, reentrâncias e passagens de canalizações,
de acordo com as dimensões indicadas no projeto.
8.4.1.b. Verificar as condições de alinhamento, nivelamento e prumo das
paredes, e se os painéis estão sendo devidamente cunhados ou ligados
aos elementos estruturais.
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8.4.1.c. Impedir a correção de imperfeições de alvenarias com camadas de
chapisco ou emboço, ultrapassando as espessuras permitidas e indicadas
nas especificações. Garantir que o traço empregado na preparação das
argamassas (chapisco, emboço e reboco) obedeça integralmente às
especificações técnicas.
8.4.1.d. Verificar o prumo e as espessuras das camadas de revestimento, e
para a primeira camada aplicada, se houve a devida aderência à
alvenaria.
8.4.1.e. Observar se a qualidade obtida para a última camada (acabamento)
satisfaz às exigências do projeto e das especificações técnicas.
8.4.1.f. Acompanhar o assentamento dos materiais procurando garantir a
qualidade da execução do serviço, além de observar o alinhamento das
eventuais juntas e a não utilização de peças defeituosas.
8.4.2.

Cobertura:

8.4.2.a. Verificar as condições de proteção da estrutura antes da execução da
cobertura do telhado (oxidação).
8.4.2.b. Conferir se a inclinação do telhado está de acordo com o projeto.
8.4.2.c. Comprovar as condições de recobrimento e fixação, de acordo com o
descrito nas especificações técnicas e os detalhes do projeto.
8.4.2.d. Solicitar da empresa executora da obra, sempre que julgar
necessário, os catálogos indicativos da maneira correta de se aplicar os
materiais, observando o cumprimento das recomendações dos
fabricantes.
8.4.2.e. Conferir se as dimensões e características das peças da estrutura
estão de acordo com os desenhos, especificações, tolerâncias permitidas
e outros requisitos, com finalidade de assegurar uma montagem simples
e perfeita, de modo que a estrutura cumpra as finalidades delas exigidas.
8.4.2.f. Efetuar inspeção dos componentes da fabricação da estrutura, tais
como: chapas, perfis laminados, parafusos, arruelas e quaisquer outros
componentes estruturais, antes de serem colocados na obra.
8.4.2.g. Rejeitar as matérias primas que apresentarem defeitos de laminação
ou curvaturas, além dos limites permitidos.
8.4.2.h. Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estágio de
fabricação (método de soldagem, de aperto de parafusos, de alinhamento
e correção de distorções, de usinagem etc.) asseguram o atendimento às
especificações de projeto.
8.4.2.i. Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos
materiais ou componentes da estrutura acabada.
8.4.2.j. Verificar se as condições dos elementos de ligação estão de acordo
com os detalhes de projeto, quando da realização da montagem.
8.4.2.k. Observar as condições de corrosão das peças, recusando as que não
satisfazem às especificações.
8.4.2.l. Acompanhar a execução da pintura da estrutura em suas diversas
etapas.
8.4.3.

Pisos:
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8.4.3.a. Verificar se todas as caixas de passagem e de inspeção, ralos e
canalizações foram corretamente executados e testados, antes da
execução dos lastros de concreto.
8.4.3.b. Verificar se as superfícies preparadas para receber os pisos estão
perfeitamente limpas e nivelada. Antes da aplicação da argamassa de
assentamento, observar se foi espalhada uma camada de nata de
cimento, para formar uma superfície áspera e aderente.
8.4.3.c. Observar se o traço e a espessura do contrapiso executado estão de
acordo com a indicação do projeto. Verificar a existência de juntas de
dilatação em número e quantidade suficientes.
8.4.3.d. Garantir que a execução do acabamento do piso seja iniciada
somente após a conclusão dos serviços de revestimento dos tetos e das
paredes.
8.4.3.e. Verificar se a qualidade e a uniformidade das peças a serem aplicadas
satisfazem às especificações técnicas.
8.4.3.f. Verificar o perfeito nivelamento do contrapiso, principalmente, nas
áreas de instalação do piso elevado
8.4.3.g. Verificar se foram utilizadas todas as peças e acessórios na instalação
do piso elevado.
8.4.3.h. Acompanhar a execução dos serviços de instalação dos pisos
elevados em conformidade com as respectivas instalações elétricas e
lógicas
8.4.3.i. Acompanhar a execução dos trabalhos, observando principalmente os
aspectos relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na
direção das captações de água, como grelhas, ralos e outras.
8.4.3.j. Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é
respeitado o período mínimo, durante o qual não é permitida a utilização
do local.
8.4.4.

Impermeabilização:

8.4.4.a. Garantir que a execução dos trabalhos seja realizada de acordo com o
indicado no projeto, especificações técnicas e recomendações dos
fabricantes.
8.4.4.b. Cuidar para que, no decorrer da obra, as impermeabilizações já
executadas ou em execução não sejam danificadas.
8.4.4.c. Verificar se a superfície a ser impermeabilizada está limpa, isenta de
corpos estranhos, sem falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de
ferragens. Todas as irregularidades deverão ser tratadas, de modo a
obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão ser
arredondados e a superfície deverá ter caimento mínimo adequado, em
direção aos coletores. Impedir o trânsito de veículos e pessoas, isolando
a área de modo adequado.
8.4.4.d. A membrana elástica não poderá apresentar furos, quebras ou
fissuras e deverá ser recebida na obra em invólucro adequado. O
armazenamento será feito em local coberto e seco.
8.4.4.e. Exigir e acompanhar os testes de estanqueidade.
8.4.5.

Pavimentação e Drenagem:
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8.4.5.a. Acompanhar os trabalhos de abertura das caixas de inspeção,
verificando se o equipamento utilizado e os procedimentos empregados,
bem como o resultado do trabalho, satisfazem às exigências do projeto.
8.4.5.b. Acompanhar a execução das sarjetas ou o assentamento das guias
pré-moldadas de concreto, dedicando especial atenção ao alinhamento e
a qualidade do material empregado.
8.4.5.c. Acompanhar a construção do pavimento em suas diversas etapas,
verificando se são cumpridas as exigências e as recomendações do
projeto.
8.4.5.d. Impedir o tráfego de veículos ou equipamentos nas áreas de
aplicação de imprimações e concreto betuminoso no período de 24 horas
após a aplicação dos produtos.
8.4.5.e. Acompanhar a execução das bocas de lobo, drenos e poços de visita,
dedicando especial atenção à profundidade e a qualidade do material
empregado.
8.4.6.

Instalações de Águas Pluviais:

8.4.6.a. Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra,
após comprovar que as características e qualidade satisfazem às
recomendações contidas nas especificações técnicas e ao projeto.
8.4.6.b. Acompanhar a execução das redes, seus componentes e
equipamentos, conferindo se as posições e os diâmetros correspondem
aos determinados em projeto.
8.4.6.c. Permitir alteração do traçado das redes quando for necessário, devido
a modificações na posição das alvenarias ou na estrutura, desde que não
interfiram nos cálculos já aprovados. Caso haja dúvidas, pedir anuência
ao autor do projeto.
8.4.6.d. Exigir que todas as tubulações embutidas sejam devidamente
testadas sob pressão, antes da execução do revestimento.
8.4.6.e. Verificar, cuidadosamente, se nenhuma tubulação de águas pluviais
foi interligada ao sistema de esgotos sanitários ou se nenhuma ventilação
foi interligada ao sistema de águas pluviais.
8.4.6.f. Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela
empresa executora da obra, registrando todas as modificações
introduzidas nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os
serviços efetivamente executados.
8.4.7.

Instalações Elétricas:

8.4.7.a. Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra,
após comprovar que as características e qualidade satisfazem às
recomendações contidas nas especificações técnicas e ao projeto.
8.4.7.b. Acompanhar a execução dos serviços, observando se são respeitadas
todas as recomendações e exigências contidas nas especificações e no
projeto.
8.4.7.c. Acompanhar a realização de todos os testes previstos nas instalações,
analisando se necessário com auxilio do autor do projeto, os seus
resultados.
8.4.7.d. Inspecionar visualmente e submeter aos diversos ensaios antes da
instalação ser posta em serviço, certificando-se assim da conformidade
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dos componentes e instalações com as exigências das respectivas normas
e práticas.
8.4.7.e. Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela
empresa executora da obra, registrando todas as modificações
introduzidas nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os
serviços efetivamente executados.
8.5.

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
8.5.1.
Pessoal: Sugerir à Comissão de Fiscalização o afastamento de
preposto ou de qualquer outro representante ou funcionário da empresa
executora da obra, ou de suas subcontratadas, quando constatar
inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador.
8.5.2.
Materiais: Comprovar, inclusive com a realização de ensaios, se a
qualidade dos materiais empregados atende às exigências contidas nas
especificações técnicas. Verificar se durante a aplicação são observadas as
recomendações dos fabricantes.
8.5.3.
Transportes: Autorizar a saída ou transferência de materiais,
máquinas e equipamentos das dependências da obra, assim como
determinar a remoção de materiais ou equipamentos considerados
inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências contratuais.
8.5.4.
Reprografia: Manter um arquivo completo e atualizado de toda a
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de
encargos, projetos, orçamento, memoriais, cronograma, diário de
ocorrências, catálogos, etc. Analisar os documentos constantes do
arquivo, indicando à Fiscalização do Contrato as incoerências, falhas e
omissões eventualmente constatadas, bem como fornecendo informações
e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.
8.5.5.
Acompanhar o correto cumprimento, por parte da Construtora, de
todas as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas relativas a obra, arquivar
e controlar documentos, e informar ao Fiscal da obra qualquer
irregularidade detectada.
8.5.6.
Acompanhar o correto atendimento por parte da Construtora de
todas as exigências de ordem pública, sejam municipais, estaduais ou
federais, em áreas técnicas, fiscais, trabalhistas, ambientais ou outras
existentes.

9.

CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DO ESCOPO DO GERENCIAMENTO: O
Gerenciamento deverá ser realizado pela CONTRATADA através de equipe técnica
qualificada e com disponibilidade para a realização de todas as etapas descritas neste
Projeto Básico, atendendo ao cronograma geral de implantação do empreendimento.

Deverá ser entregue um Relatório Técnico Mensal (RTM), que abrangerá todas as
atividades descritas neste Projeto Básico.
9.1 Auditoria dos projetos:
A auditoria dos projetos consiste em gerenciar e analisar os projetos, memoriais
descritivos, especificações, verificando sua adequação às boas técnicas construtivas
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disponíveis, atentando para possíveis especificações de materiais e/ou serviços fora de
uso ou de difícil obtenção, execução e manutenção, assim como com relação aos
conceitos de Sustentabilidade e observância da viabilização da aplicabilidade de conceitos
de Acessibilidade. Devem ser realizadas as seguintes:
•
•

•

•
•

•
•

Levantar e analisar o Projeto Executivo existente e elaborar uma Lista Mestra de
Projetos, por disciplina envolvida.
Verificar o conteúdo, a linguagem de comunicação e de representação gráfica do
Projeto Executivo desenvolvido em relação às Normas Brasileiras (NBR) e Normas
Regulamentadoras específicas de cada disciplina.
Revisar a compatibilização dos projetos desenvolvidos entre si, em conjunto com
os projetistas, evidenciando os principais problemas através de Análises de
Interferências. A compatibilização também deverá ser realizada considerando os
encargos e especificações definidos, os quantitativos e custos dos materiais e
serviços, o planejamento geral obra e o levantamento físico do local.
Acompanhar todas as propostas de modificação ou revisão dos projetos,
analisando o impacto nos prazos e custos.
Atuar e controlar junto aos projetistas para que os mesmos obtenham nas
concessionárias e demais órgãos técnicos públicos as respectivas aprovações dos
projetos e obtenção das licenças necessárias à execução da obra.
Coordenar a atuação dos projetistas durante o desenvolvimento da obra, através
de consultas técnicas, reuniões e visitas à obra.
Controlar toda a documentação da obra, com a manutenção e organização de
arquivo contendo cópias dos projetos, memoriais descritivos e das especificações,
contratos firmados, correspondências, orçamento básico e respectivas atualizações
e modificações, atas e deliberações.

Observação: para todos os efeitos desta contratação, assume-se o Caderno de Encargos
e Especificações, as Planilhas de Quantitativos de Materiais e Serviços, o Planejamento
Geral da Execução da Obra e o Projeto de Canteiro de Obra sejam peças componentes do
Projeto Executivo.
Dentro do prazo máximo de 23 dias corridos contados a partir da reunião de partida a
CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de Auditoria dos Projetos (RAP), que
abrangerá todas as ações descritas e será parte integrante do Relatório Técnico
Mensal (RTM).
Nos meses subsequentes o RAP deverá explicitar problemas de projeto identificados
tardiamente, as alterações de projeto necessárias de qualquer natureza e problemas no
processo de aprovação e licenciamento, sempre que ocorrerem.
Observação: caso não se verifiquem problemas ou intercorrências de qualquer natureza
ligados aos projetos, ainda assim será necessário que a CONTRATADA emita um RAP
explicitando a normalidade da situação, como parte integrante do Relatório Técnico
Mensal (RTM).
9.1.1 Produtos componentes do Relatório de Auditoria dos Projetos (RAP)
O Relatório de Auditoria dos Projetos (RAP) a ser elaborado pela CONTRATADA em
caráter mensal deverá ser composto de:

•

Relatório de Avaliação do Material Gráfico: a CONTRATADA deve desenvolver
um relatório pontual de análise do material produzido pelos devidos responsáveis
em cada disciplina e abordar a qualidade gráfica e de comunicação estabelecida. A
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•

•
•
•

9.2

partir de tal análise, deverá ser desenvolvida uma lista de possíveis pendências,
por disciplina e prancha.
Declaração de Aprovação do Projeto: com base no Relatório de Avaliação do
Material Gráfico e após a resolução de todos os problemas apontados, a
CONTRATADA deve entregar uma declaração de aprovação do projeto que deve
identificar os responsáveis pela análise do material entregue e revisado bem como
a identificação do registro em Órgãos de Classe dos profissionais envolvidos na
avaliação e a devida Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional
responsável pela coordenação das atividades pela CONTRATADA.
Relatório de Interferências: a CONTRATADA deve desenvolver um relatório
pontual de interferências e listar a indicação dos projetos e pranchas de projeto
onde estão ocorrendo tais situações.
Plantas de Indicação de Interferências: a CONTRATADA deve desenvolver
plantas com as indicações das interferências, assinalando as disciplinas envolvidas
e os prováveis riscos.
Relatório de Avaliação de Riscos de Interferências: a avaliação dos riscos de
interferências a ser realizada pela CONTRATADA visa identificar possíveis
alterações no escopo, prazo ou custos a partir do Relatório de Interferências e das
Plantas de Indicação de Interferências.

Plano de gestão da Obra (PGE)

O Plano de Gestão da Obra (PGE), parte integrante do Relatório Técnico Mensal
(RTM), abrange as questões de articulação das pessoas e processos, concentração de
esforços e ações para atingir objetivos e consolidação de resultados, a fim de atender
com sucesso o resultado almejado e as necessidades de todos os envolvidos.
O PGE deverá ser baseado nos princípios do Project Management Institute (PMI), na
norma NBR ISO 10.006/2003 (Gerenciamento da Qualidade – Diretrizes para a qualidade
em gerenciamento de projetos) e nas exigências estabelecidas pelo processo de
certificação ambiental.
Dentro do prazo máximo de 5 dias corridos contados a partir da reunião de partida a
CONTRATADA deverá apresentar a primeira versão simplificada do Plano de Gestão da
Obra (PGE), que contemple o Plano de Qualidade do Empreendimento e o Plano de
Comunicação.
Dentro do prazo máximo de 23 dias corridos contados a partir da reunião de partida a
CONTRATADA deverá apresentar o PGE completo, que inclui o Plano de Compras e
Contratações, o Mapa de RH do empreendimento, a Matriz de Riscos do Empreendimento
e o Plano de Gerenciamento do Empreendimento.
Nos meses subsequentes o PGE deverá explicitar somente as alterações em qualquer um
de seus componentes que vierem a ocorrer. Caso não ocorram alterações, ainda assim
será necessário que a CONTRATADA explicite esta situação e inclua como parte
integrante do Relatório Técnico Mensal (RTM).
9.2.1 Produtos componentes do Plano de Gestão da Obra (PGE)

•

Plano de Qualidade: trata-se do planejamento e acompanhamento da qualidade
do empreendimento a partir da definição de todos os procedimentos a serem
adotados; do acompanhamento do controle tecnológico dos materiais e serviços;
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•

•

•

•

•

9.3

da realização de inspeções de recebimento de materiais e liberação de serviços; do
controle de não-conformidades; da realização de auditorias sobre os sistemas de
gestão da qualidade da(s) construtora(s), suas subcontratadas e fornecedores; e
da realização da inspeção final para entrega do empreendimento.
Plano de Compras e Contratações: trata-se do planejamento e
acompanhamento do processo de compras de materiais e contratações de serviços
(subcontratações) e locação de equipamentos a partir da determinação dos itens,
prazos e critérios de aquisições; do acompanhamento da seleção de fornecedores
para garantia da qualidade, requisitos dos materiais, logística de fornecimento e
impacto ambiental; do relato da situação das aquisições; e da obtenção de
garantias de materiais e equipamentos.
Mapa de RH: trata-se do planejamento e acompanhamento dos recursos
humanos envolvidos no empreendimento a partir da definição do organograma
funcional do empreendimento, da identificação e documentação de funções e
definição da matriz de responsabilidades; da elaboração do histograma de mão de
obra e acompanhamento da mobilização e desmobilização de equipes; do
acompanhamento do desempenho das equipes em função da qualificação das
pessoas, do fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de
mudanças para melhorar o desempenho das atividades; do acompanhamento e
controle das condições do ambiente de trabalho e da segurança no canteiro de
obra.
Plano de Comunicação: trata-se do planejamento e acompanhamento do
processo de comunicação entre as partes interessadas para garantir a agilidade
das ações e decisões internas e a correta formalização dos registros; é construído
a partir da definição dos critérios de distribuição, revisão, disponibilidade de
acesso, armazenamento, recuperação e disposição final de documentos, das
formas de registros em meio físico ou eletrônico; do relato semanal e mensal do
desempenho do empreendimento e de todas as demais áreas correlatas ao
gerenciamento do empreendimento.
Matriz de Riscos: trata dos processos de identificação, análise, planejamento de
resposta e monitoramento dos riscos para o empreendimento, com o objetivo de
aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir o dos
eventos adversos
Plano de Gerenciamento: trata da organização de todas as informações e dados
da obra, instalações e montagens que deverão ser arquivadas na memória técnica
do empreendimento a partir do monitoramento e validação dos registros de todas
as alterações de projeto que comporão o as built, da verificação de conformidade e
compatibilidade dos documentos de entrega da obra, instalações e montagens.
Gerenciamento da obra

O gerenciamento da obra consiste em planejar, fiscalizar e documentar de modo
presencial e permanente a execução dos serviços. Devem ser realizadas as seguintes
atividades:
•

•
•

Elaborar o plano de ataque da obra, estabelecendo a estratégia de execução,
métodos, sequencia pontos críticos e localização das instalações de apoio e
equipamentos.
Elaborar a programação física de curto prazo (lookahead planning) de caráter
semanal.
Elaborar a programação física de longo e médio prazo utilizando-se dos conceitos
de Lean Production.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Analisar a qualidade dos serviços executados na obra, identificando nãoconformidades em relação à especificação técnica constante no Projeto Executivo
ou às normas técnicas vigentes.
Elaborar e avaliar orçamentos, planejamento de execução da obra, planos de
instalações e montagens, bem como especificações técnicas de maquinas,
equipamentos e sistemas.
Planejar financeiramente a obra: através da adequada programação da execução
de serviços, de locações, compras e aquisições, e de antecipações de pagamento.
Planejar compras e contratações: programação e controle das atividades de
suprimentos.
Elaborar o Plano de Qualidade da Obra.
Assistir a Equipe de Fiscalização do TRE-CE no que tange à observação dos
seguintes aspectos administrativos:
Registros de identificação da obra: endereço completo, área de intervenção, data
de início e data prevista para término.
Existência de placa de obra em conformidade com o descrito no Edital.
Registros de identificação da execução da obra: nome da construtora e suas
subcontratadas com seus registros do Crea, nomes e registros do Crea dos
responsáveis técnicos pelos serviços e obra, e nome e registro do Crea do
responsável técnico designado pela TRE/CE.
Registros do contrato da obra e do alvará de construção, número de matrícula do
INSS (CEI da Obra) e comprovantes de recolhimento (FGTS e ISS).
Registros relativos à SSMA (segurança, saúde e meio ambiente), verificando se
são atendidas as exigências relativas à segurança do trabalho, tais como: uso de
EPIs, existência de CIPA, PPRA, PCMSO, PCMAT, higiene ocupacional, dentre
outras.
Registro permanente do cronograma físico sobre o percentual de avanço da obra
discriminado por serviços.
Registro permanente do cronograma físico-financeiro atualizado, inclusive
contendo os totais acumulados.
Existência do Projeto Executivo completo impresso e com pranchas em versões
corretas.
Existência do diário de obra, contendo todas as informações relevantes e
exigências legais.
Registro sobre o desempenho da construtora e suas subcontratadas, enfatizando
os problemas encontrados.
Registro sobre as atitudes tomadas com vistas a solucionar os problemas
constatados com as respectivas soluções de continuidade, quando das visitas
anteriores.
Registro dos compromissos assumidos pela construtora com relação a prazos e
execuções de serviços e outras obrigações contratuais.
Registro sobre as alterações ocorridas no transcurso dos trabalhos programados,
tais como antecipações ou atrasos, indicando inclusive suas respectivas causas.
Conferência e fiscalização da folha de medição, fazendo os ajustes dos
quantitativos de serviços efetivamente executados (instalações, montagens,
certificações e validações, etc.).
Assistir a Equipe de Fiscalização do TRE-CE no que tange à observação dos
seguintes aspectos correntes:
Condições das instalações e construções provisórias, quando houver.
Condições da limpeza e arrumação do terreno e canteiro de obra.
Movimentação de terra e destinação, quando for o caso.
Assistir tecnicamente a construtora para esclarecimento dos assuntos relacionados
ao entendimento do Projeto Executivo original.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Monitorar (acompanhamento e avaliação) a execução da obra de modo presencial
e permanente, quanto qualidade e boa técnica construtiva, com destaque para as
seguintes ações:
Acompanhar os projetos de armação conferindo in loco, as quantidades e
dimensões das armaduras projetadas.
Conferir as chegadas de lotes de ferro estrutural, concreto pré-misturado à obra,
máquinas e equipamentos através do controle das notas fiscais de venda.
Acompanhar a execução das formas, conferindo in loco os escoramentos de
maneira que sejam garantidas as dimensões das peças estruturais definidas.
Acompanhar a execução e da liberação de todas as instalações eletromecânicas e
de sistemas.
Acompanhar a execução de serviços envolvendo terraplanagem e movimentação
de terra.
Acompanhar as análises de consistências, compatibilizações, atualizações,
adequações, revisões, qualificações dos projetos, dentre outras.
Liberar e acompanhar as concretagens e execução das instalações eletromecânicas
através de formulário próprio elaborado pela CONTRATADA, a partir da solicitação
emanada das empresas responsáveis pelos serviços, incluindo os controles
tecnológicos pertinentes (Concreto: através de moldagem de corpos de prova;
soldas)
Conferir a verticalidade, linearidade (quando for o caso) e nivelamento por equipe
própria da CONTRATADA, composta de topógrafo e auxiliar/ajudante, de todas as
peças estruturais, instalações e montagens de máquinas e equipamentos,
incluindo o nivelamento de lajes e vigas através de equipamentos a laser ou
similar.
Fiscalizar qualitativamente e quantitativamente todas as instalações e montagens
envolvendo as disciplinas e especializações afins:
Elétrica predial e industrial;
Hidráulica predial e industrial;
Tubulações;
Outras disciplinas e especializações não relacionadas.
Acompanhar o progresso físico da obra, realizando estimativas de prazo final para
sua conclusão.
Controlar o progresso financeiro da obra, com análise de custos incorridos e
projeções do custo final.
Monitorar o fornecimento de materiais quanto à conformidade com as
especificações de projeto, quantidade adequada para execução dos serviços,
qualidade e impactos ambientais.
Analisar tecnicamente laudos referentes a materiais, máquinas e equipamentos
empregados, inclusive a documentação e propostas técnicas de fornecimento
(FAT, Garantia, SAT e outros pertinentes), para subsidiar a aprovação final da
Equipe de Fiscalização do TRE-CE, quando for o caso.
Submeter à Equipe de Fiscalização do TRE-C para análise, toda e qualquer
modificação proposta no Projeto Executivo original ou problema de execução, bem
como avaliar possíveis aditamentos contratuais de prazo e/ou custo, solicitados
pela construtora, com destaque para as seguintes ações:
Submeter à análise da Equipe de Fiscalização do TRE-CE as eventuais alternativas
técnicas propostas pela construtora para solução de problemas que venham a
ocorrer durante a execução da mesma.
Analisar qualitativamente e quantitativamente as propostas de alterações de
projeto que impliquem aditivos contratuais, seja para mais ou para menos,
observando a pertinência das implicações econômicas envolvidas à luz do escopo
de serviços contratados.
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Dar ciência à Equipe de Fiscalização do TRE-CE de todas as ocorrências, constando
obrigatoriamente a indicação de prazo final de execução das disciplinas, percentual
executado, indicação da probabilidade de termos aditivos (incluindo justificativas
de tal necessidade), avaliação do desempenho quantitativo e qualitativo da
execução da obra, instalações e montagens, registros fotográficos com a descrição
da situação atual da obra, projeções e propostas de planejamento físico-financeiro
que corrijam eventuais distorções do cronograma original e avaliação do
desempenho da construtora.
Acompanhar e controlar planos de ação junto à construtora, quando da detecção
de não conformidades, em todas as etapas da obra, instalações, montagens.
Acompanhar a entrega e avaliar os testes e certificados pertinentes à
conformidade dos materiais, serviços e equipamentos descritos no Projeto
Executivo do empreendimento, dentro das normas técnicas e legislações vigentes.
Verificar a efetividade do Sistema de Qualidade das empresas envolvidas no
empreendimento durante todas as etapas.
Analisar os manuais de manutenção e operação de máquinas, equipamentos e
edificações.
Organizar o acervo técnico composto de catálogos, manuais, revistas, folhas de
dados, e toda a documentação técnica referente ao empreendimento e registrar os
resultados na memória técnica do empreendimento (Plano de Gerenciamento do
Empreendimento..
Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra abrangendo os diversos
sistemas e equipamentos, de forma a avaliar previamente a metodologia e
programação para o treinamento dos técnicos responsáveis pela manutenção das
instalações. Tal programação deverá ser apreciada e submetida à aprovação da
Equipe de Fiscalização do TRE/CE.
Verificar os fluxogramas de engenharia (PI&Ds), isométricos, e demais
documentos, com seus respectivos “as built”, que compõem o projeto, para
emissão da documentação de conformidade antes do início da certificação e
validação;
Avaliar a documentação referente às certificações, calibrações e aferições dos
equipamentos e instalações, quando aplicáveis e registrar os resultados na
memória
técnica
do
empreendimento
(Plano
de
Gerenciamento
do
Empreendimento.
Acompanhar e analisar as inspeções e testes de soldas quando aplicável.
Inspecionar os cabeamentos elétricos do sistema de distribuição elétrica, quanto à
especificação e à montagem.
Gerenciar as interferências entre as empresas atuantes no empreendimento,
ocorridas em função da execução da obra, instalações ou montagens.
Orientar, assessorar e coordenar o processo de documentação de conformidade
em atividades de inspeção e controle da qualidade, durante a implantação do
empreendimento e na manutenção da continuidade e confiabilidade operacional
dos prédios, prestando assistência técnica na operação assistida para
arquivamento na memória técnica do empreendimento (Plano de Gerenciamento
do Empreendimento).
Organizar as informações e dados da obra, instalações e montagens para
arquivamento na memória técnica do empreendimento (Plano de Gerenciamento
do Empreendimento).
Monitorar e validar o registro de todas as alterações de projeto que comporão o as
built, sob responsabilidade construtora, que deverão ser entregues ao final de
cada etapa concluída do empreendimento por bloco e disciplina para arquivamento
na memória técnica do empreendimento (Plano de Gerenciamento do
Empreendimento).
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Analisar em caráter permanente a organização física do canteiro de obra e seu
respectivo apoio logístico, com recomendação de eventuais modificações visando
ao aperfeiçoamento de sua eficiência ou a viabilização da execução de
determinados serviços.
Acompanhar a retirada e descarte de entulho do canteiro pela construtora e suas
subcontratadas, em estrita consonância com a resolução nº 307, de 5 de julho de
2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Normatizar procedimentos relativos ao regime de construção, aprovação de
fornecimentos, recebimento de materiais, medição de serviços, outras etapas
contratuais e demais atividades pertinentes que concorram para a satisfação dos
objetivos pretendidos na contratação da obra.
Instrumentalizar a Equipe de Fiscalização do TRE-CE na elaboração de eventuais
reportes, comunicados ou esclarecimentos técnico-administrativos ao Tribunal de
Contas da União.

Dentro do prazo máximo de 23 dias corridos contados a partir da reunião de
partida a CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de Gerenciamento de
Obra (RGO), que abrangerá todas as ações descritas e será parte integrante do
Relatório Técnico Mensal (RTM).
9.3.1.
(RGO)

Produtos componentes do Relatório de Gerenciamento de Obra

Os seguintes produtos deverão ser elaborados pela CONTRATADA em caráter mensal:

•

•

•

•

Estrutura Analítica do Projeto (EAP): a CONTRATADA deve desenvolver a
estrutura analítica do empreendimento, considerando suas atividades e a
hierarquia entre elas de modo a evidenciar todas as etapas que compõe a
execução da obra. As atividades descritas na EAP a ser desenvolvida devem
basear-se em entregas a realizar para que seja possível à Administração a
compressão das etapas de conclusão de cada um dos serviços previstos.
Diagrama de rede (Gráfico de Gantt): a CONTRATADA deve desenvolver um
diagrama indicando as macro-atividades presentes na EAP seguindo a metodologia
de gerenciamento de projetos. No desenvolvimento desse diagrama, a
CONTRATADA deve considerar os prazos necessários para o desenvolvimento de
cada uma das atividades previstas, sem considerar compressões de prazo.
Entretanto, caso ocorram atrasos na execução dos serviços, a CONTRATADA
deverá trabalhar com o conceito de Fast Tracking ou paralelismo para desenhar o
diagrama.
Diagrama PERT – CPM (Program Evaluation and Review Technique –
Critical Path Method ou Técnica de Avaliação e Revisão de Programa –
Método do Caminho Crítico): visando o estudo das diversas relações de
dependência entre os serviços a serem executados e descritos na EAP,
principalmente tendo em vista o seu planejamento e o seu efeito sobre prazos e
custos de execução, a CONTRATADA deverá construir o diagrama PERT – CPM e
mantê-lo sempre atualizado e acompanhado pelo responsável técnico do serviço
até o término do contrato; inclusive para os casos de serem incluídos serviços
extra contratuais, a CONTRATADA deverá rever o PERT – CPM e notificar
imediatamente a Equipe de Fiscalização do TRE/CE.
Cronograma físico-financeiro revisado e medições aceitas: consiste na
revisão do cronograma físico-financeiro original, a partir de levantamentos de
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10.

quantitativos percentuais de execução real dos serviços previstos, que servem de
base para análises do andamento do programa da obra e sua compatibilidade com
o planejamento geral estabelecido e o pagamento da obra; é construído pela
construtora e sua confirmação dever ser realizada a partir de levantamentos de
campo, confecção de planilhas e memórias de cálculo. Uma vez conferido o
cronograma físico-financeiro apresentado pela construtora, a CONTRATADA deve
atestar as notas de medição apresentadas (ver item “Prazos de avaliação e
aprovação das medições da construtora” deste Projeto Básico).
Relatório de prazos: a CONTRATADA deve desenvolver e atualizar
periodicamente um relatório gerencial de avaliação de prazos. A atualização desse
relatório deve ser feita à medida que sejam realizadas entregas de produtos e, se
necessário, por solicitação da fiscalização do contrato.
Relatório para a conclusão da obra: tal relatório deve conter a descrição clara
e precisa de todas as atividades necessárias. Tais atividades devem estar contidas
na EAP, considerando o responsável por cada uma das atividades, a duração
estimada, a data de início e de término de cada uma dessas atividades e os
possíveis caminhos críticos.
Relatório de entrega de serviços: a CONTRATADA deve desenvolver o relatório
de conclusão dos serviços evidenciando todas as ações tomadas entre as partes,
CONTRATADA e TRE-CE e os ajustes e correções realizados em cada um dos
produtos.
Relatório fotográfico: a CONTRATADA deverá construir relatório fotográfico para
ilustrar o andamento da execução dos serviços, aspectos significativos da obra,
problemas identificados e alterações executadas. As fotos deverão ser
apresentadas acompanhadas de legenda explicativa, data e autor
ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO RTM:

A CONTRATADA deverá entregar ao TRE-CE um Relatório Técnico Mensal (RTM) durante
o prazo total de vigência do contrato, podendo este último ser prorrogado a critério do
TRE-CE seguindo a legislação vigente, em particular a Lei n.º 8.666/1993.
10.1. MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO:
Ainda que a entrega formal do RTM seja realizado de modo mensal, deverão ser
realizados reportes semanais à Equipe de Fiscalização do TRE-CE por meio de correio
eletrônico, através de relatórios parciais, denominados como Relatório Técnico
Semanal (RTS).
Os relatórios técnicos semanais (RTS) deverão trazer o período sobre o qual avaliam o
andamento da obra e informações sobre o gerenciamento dos projetos e da obra,
evidenciando o andamento dos serviços, problemas e interferências identificados, riscos,
propostas de mitigação dos riscos e superação dos problemas, registros dos documentos
gerados no período e de eventuais atas de reuniões realizadas.
Observação: somente serão aceitas como instrumento de acompanhamento semanal as
informações registradas no RTS, ainda que devam ser realizadas comunicações por
correio eletrônico, ligações telefônicas, web conferências ou encontros presenciais para
apresentação e debate das situações.
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Os relatos técnicos semanais deverão ser registrados em formulários específicos a serem
construídos e normatizados pela CONTRATADA, que deverão compor o Relatório Técnico
Mensal (RTM) em número correspondente ao número de semanas dos diferentes meses.
De modo mensal e a cada 23 dias corridos, contados a partir da reunião de partida, e
assim subsequentemente em todos os meses de vigência do contrato, a CONTRATADA
deverá organizar a apresentação e debate do conteúdo do Relatório Técnico Mensal
(RTM) em reunião presencial com representantes do TRE-CE, a ser realizada no canteiro
de obra.
Os relatórios técnicos mensais (RTM) decorrentes da apresentação e debate com
representantes do TRE-CE – considerados como produtos consolidados – deverão ser
entregues à cada 30 dias corridos, contados a partir da reunião de partida, e assim
subsequentemente em todos os meses de vigência do contrato.
O prazo para análise e aprovação dos produtos consolidados será de até 5 dias corridos,
contados a partir da entrega formal, enquanto o prazo para eventuais correções pela
CONTRATADA será de até 5 dias corridos, contados a partir da devolução do RTM pelo
TRE-CE.
10.2. Forma de entrega do RTM (consolidado)
Os relatórios técnicos mensais (RTM) consolidados elaborados pela CONTRATADA devem
ser iniciados por uma folha de rosto contendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título do documento.
Data da emissão inicial e identificação da revisão.
Indicação da anulação e/ou substituição do documento anterior com a sua
respectiva nomenclatura, quando for o caso.
Edição e/ou data da revisão corrente e/ou número de revisão.
Referência a documentos complementares e anexos.
Paginação e marca identificando o final do documento ou registro do número total
de páginas.
Autoridades(s) emitentes com assinaturas.
Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração do material, com as
respectivas assinaturas e indicações de registro em órgãos de classe.
Referências, bibliografia ou fontes utilizadas, mesmo aquelas fornecidas pelo TRECE.

Os relatórios técnicos mensais (RTM) consolidados deverão ser entregues em 2 jogos de
discos de CD-rom (originais e backups), juntamente com 4 cópias impressas em papel
tipo sulfite com 90 gramas.
O Plano de Gestão da Obra (PGE) e seus respectivos documentos complementares e os
demais documentos componentes do RTM elaborados pela CONTRATADA deverão ser
digitados conforme os padrões estabelecidos pelo TRE-CE, em formato "DOC" ou "XLS",
conforme o caso, em papel formato A4 e com carimbo ou folha-rosto contendo as
informações necessárias para sua identificação.
O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado utilizando-se de programas de
gerenciamento de projetos, tais como o Microsoft Project, e salvo em formato “MPP”.
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Observação: A metodologia utilizada para a garantia da qualidade dos serviços, o
controle e gestão de todos os documentos entregues e produzidos será de
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo ao TRE-CE a gestão dos documentos e
produtos somente após o encerramento do contrato. A documentação produzida, durante
todas as etapas de desenvolvimento do trabalho deve ser mantida legível e prontamente
identificável e recuperável, conforme preconizado em sistemas de gestão da qualidade.
10.3. Prazos de avaliação e aprovação das medições da construtora
As planilhas de medições dos serviços executados pela construtora, decorrentes do
cronograma físico-financeiro da obra, serão mensais.
A CONTRATADA terá no máximo até 5 dias corridos contados da data de recebimento das
planilhas de medição para verificar o correto lançamento dos percentuais de execução
dos serviços (conforme acompanhamento corrente), conferir a documentação
apresentada pela construtora no que concerne aos aspectos administrativos e técnicos, e
atestar tecnicamente as referidas planilhas de medição.
Observação: a CONTRATADA deverá construir e normatizar formulário específico para
registro do processo de verificação, conferência e aprovação dos serviços executados
pela construtora. Sem prejuízo de quaisquer outras informações a serem incorporadas no
formulário, será obrigatório que constem campos para assinatura dos responsáveis
técnicos da CONTRATADA sobre o andamento dos serviços por disciplina; além disso, o
Coordenador geral também deverá assinar o formulário, como responsável técnico.
10.4. Elaboração da documentação “as built”
Será de responsabilidade da CONTRATADA elaborar o as built dos serviços, caberá a
CONTRATADA monitorar e validar o registro de todas as alterações de projeto que
comporão o as built, que deverão ser entregues ao final de cada etapa concluída do
empreendimento.
Também caberá à CONTRATADA a gestão das informações decorrentes do processo de
as built para arquivamento na memória técnica do empreendimento (Plano de
Gerenciamento do Empreendimento).
10.5. Recebimentos provisórios e definitivos da obra
Quando da conclusão de etapas descritas na EAP do empreendimento, deverão ser
apresentadas todas as informações, atestado técnico e aprovação da CONTRATADA para
a liberação por parte do TRE-CE dos Termos de Recebimento Provisório (TRP) e
Definitivo (TRD) para a construtora.
Os documentos da CONTRATADA deverão ser entregues em 2 jogos de discos de CD-rom
(originais e backups), juntamente com 4 cópias impressas em papel tipo sulfite com 90,
assinadas por todos os envolvidos.
10.6. Manifestações técnicas
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A qualquer momento, identificando-se não conformidades em relação a execução da obra
ou problemas relativos a gestão dos serviços, poderá ser exigido que a CONTRATADA se
manifeste tecnicamente.
Uma vez solicitada qualquer manifestação técnica, a CONTRATADA deverá mobilizar
profissionais com qualificação e experiência comprovadas, independentes de seu quadro
técnico, para emitirem laudo sobre a situação em tela e oferecer propostas e alternativas
de superação, doravante denominado “Nota Técnica”. As Notas Técnicas devem ser
completas, e quando pertinente, vir acompanhadas de plantas, memoriais descritivos,
memórias de cálculos, bem como de outros documentos, conforme a necessidade de
esclarecimento.
As solicitações de manifestação técnica serão sempre emitidas pela Equipe de
Fiscalização do TRE-CE e a CONTRATADA deverá propor quantitativos de horas para
realização da atividade. Assim, o quantitativo de horas poderá ser aprovado ou não. Em
caso de aprovação será definido o cronograma para realização e entrega do documento
fruto desta manifestação.

XVII. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS___________________________
1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º8.666/93
e suas alterações, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a
gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, O CONTRATANTE poderá
aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em
processo administrativo:
2.1.

advertência por escrito;

2.2.

multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato,
por dia de atraso injustificado no cumprimento das obrigações previstas neste
Projeto Básico;

2.3.

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida do
contrato, em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste
Projeto Básico;

2.4.

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida do
contrato, em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Projeto
Básico;

2.5.

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

2.6.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso III do art. 87 da Lei n.° 8.666/93.
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3. Considerar-se-á descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o
atraso para o cumprimento das obrigações estabelecidas neste Projeto Básico for
superior a 30 (trinta) dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade da Cláusula
XVII.2.4.
4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções estabelecidas nos itens XVII.2.1, XVII.2.5 e XVII.2.6 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens XVII.2.2,
XVII.2.3, e XVII.2.4, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão
publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a partir da data da intimação.
8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até
a data de vencimento prevista para pagamento da Guia de Recolhimento da União, o
mesmo será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus ou da
garantia apresentada. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição
na Dívida Ativa da União e cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da
correção monetária pelo Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Serviços de
Consultoria - Coluna 39 , ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

XVIII.

DA VIGÊNCIA________________________________________

1. O Contrato terá vigência até 31 de dembro de 2015, a contar da data da publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União, admitida a sua prorrogação nos termos da
Lei n.° 8.666/93

XIX. DA GESTÃO_____________________________________________
1. Deverá ser nomeada Comissão de Fiscalização;
Fortaleza, 2 de maio de 2013

Gladstone Barbosa Façanha Lima
Seção de Arquitetura e Engenharia – SAREN

Márcio Jucá Jereissati
Coordenador de Serviços Gerais do TRE/CE

De Acordo :
Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração
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ANEXO II – A – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Ref.: CONCORRÊNCIA n.º 01/2013
Abertura dos envelopes: 22/06/2013
Horário: 9 horas
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada nos
documentos anexos, para execução da obra de que trata a CONCORRÊNCIA n.° 01/2013,
conforme condições constantes de vosso edital.
02.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias;
b) prazo de execução dos serviços: ..... (....................) meses;
c) prazo para início dos serviços: ..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no Edital.
03.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários
constantes
do
orçamento
sintético
anexo
e
pelo
preço
global
de
R$____________________________(________________________________________
_____________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
___________________________________;
b) CNPJ n.º:
___________________________________;
c) Inscrição Estadual n.º:
___________________________________;
d) Endereço:
___________________________________;
e) CEP:
___________________________________;
f) Cidade:
___________________________________;
g) Estado:
___________________________________;
h) Fone:
___________________________________;
i) Fax (se houver):
___________________________________;
j) E-mail:
___________________________________.
Local e data __________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO II – B – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO SINTÉTICO
1. PROFISSIONAL
COORDENAROR

SUPERVISOR

ENGENHEIRO
ELETRICISTA

REFERÊNCIA
SINAPI –
FEV2013
( ITEM 2708)
SINAPI –
FEV2013
( ITEM 2708)
SINAPI –
FEV2013
( ITEM 2708)

H/DIA

DIAS

4

396

TOTAL
HORAS
1584

VALOR HORA VALOR
MENSAL
0,00
0,00

MESES VALOR
TOTAL
18
0,00

4

396

1584

0,00

0,00

18

0,00

4

88

352

0,00

0,00

04

0,00

ENGENHEIRO CIVIL
SÊNIOR
ESPECIALISTA EM
ESTRUTURAS
METÁLICAS

SINAPI –
FEV2013
( ITEM 2708)

4

330

1320

0,00

0,00

15

0,00

ENGENHEIRO CIVIL
PLENO RESIDENTE

SINAPI –
FEV2013
( ITEM 2707)
DNIT – OUT2012
( ITEM T1)

8

396

3168

0,00

0,00

18

0,00

8

396

3168

0,00

0,00

18

0,00

TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO
TRABALHO

DNIT – OUT2012
( ITEM T2)

8

396

3168

0,00

0,00

18

0,00

TOPÓGRAFO

8

396

528

0,00

0,00

03

0,00

8

396

528

0,00

0,00

03

0,00

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

SINAPI –
FEV2013
( ITEM 7592)
SINAPI –
FEV2013
( ITEM 244)
DNIT – OUT2012
(ITEM A0)

8

396

3168

0,00

0,00

18

0,00

2. EQUIPAMENTOS

REFERÊNCIA

-

-

-

-

ESTAÇÃO TOTAL

DNIT - OUT2012
( ITEM T2)

-

-

-

-

VALOR
MENSAL
0,00

3. SERVIÇOS

REFERÊNCIA

-

-

-

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

AUXILIAR DE
TOPÓGRAFO

ENSAIO DE
SINAPI –
ABATIMENTO DE FEV2013 (ITEM
TRONCO DE CONE
74022/058)

-

-

-

-

ENSAIO DE
ROMPIMENTO DE
CORPO DE PROVA

-

-

-

-

SINAPI –
FEV2013 (ITEM
74022/030)

4. CUSTO TOTAL - CT
5. BDI
6. VALOR TOTAL DO CONTRATO

MESES VALOR
TOTAL
03
0,00

VALOR UNIDADE VALOR
UNIT.
TOTAL
0,00
607
0,00

0,00

1698

0,00

0,00
0,00
0,00
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ANEXO II – C – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

(Construção da 1ª parcela da Obra da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará)

COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO
UNIDADE

ITEM
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS e SEGUROS
RISCOS e IMPREVISTOS
LUCRO BRUTO
TRIBUTOS*
PIS
COFINS
ISS
TOTAL BDI**

%
%
%
%
%
%
%
%
%

QUANTIDADE
xxx%
xxx%
xxx%
xxx%
xxx%
0,65%
3%
5%
xxx%

FÓRMULA PROPOSTA:
BDI = ((((1+(RIS+ADM))(1+DEF)(1+LB))/(1-TRIB))-1)*100
onde:
TRIB = tributos incidentes sobre o faturamento;
ADM = despesas de administração central;
DEF
= despesas financeiras e seguros;
RIS
= riscos e imprevistos;
LB
= lucro bruto.

*
*

Observação: emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO III – MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA CONDIÇÃO
36

A) Condição 36, Subcondição 36.1 – declaração de que as informações referentes aos
Subitens 35.1.1 a 35.1.3 deverão ser consultadas no SICAF (somente para os licitantes
cadastrados no SICAF).
B) Condição 36, Subcondição 36.3.3 – declaração de vistoria/conhecimento das
condições do local da obra e conhecimento dos projetos executivos e demais documentos
técnicos da obra.
C) Condição 36, Subcondição 36.5 - declaração indicando responsável(is) técnico(s).
D) Condição 36, Subcondição 36.9 – declaração, observadas as penalidades cabíveis, de
inexistência de fato impeditivo da habilitação.
E) Condição 36, Subcondição 36.10 - declaração do licitante de não possuir, em seu
quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz.
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ANEXO III - A

Condição 36, Subcondição 36.1 (modelo)

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 36, Subcondição 36.1 do Edital da
CONCORRÊNCIA n.º 01/2013, que as informações constantes dos documentos exigidos
nos Subitens 35.1.1 a 35.1.3 deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação
parcial da empresa no SICAF.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante.
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ANEXO III - B

Condição 36, Subcondição 36.3.3 (modelo)

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 36, Subcondição 36.3.3 do Edital
da CONCORRÊNCIA n.º 01/2013, que (realizamos a vistoria no local da obra e/ou
conhecemos as condições locais para a execução do objeto, como também,
temos conhecimento do inteiro teor de todos os projetos executivos e demais
documentos técnicos pertinentes à execução da obra), estando ciente de que não
poderemos alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigações advindas da presente licitação.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observação:
2) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante.
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ANEXO III – C
Condição 36, Subcondição 36.5 (modelo)

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 36, Subcondição
36.5 da CONCORRÊNCIA n.º 01/2013, que o(a)(s) Sr(a)(s) indicados no quadro abaixo
serão responsáveis pela execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.
NOME

PROFISSIONAL
Coordenador – Engenheiro Civil
Sênior ou Arquiteto Sênior
Supervisor – Engenheiro Civil
Sênior ou Arquiteto Sênior
Engenheiro Eletricista Sênior
Engenheiro Civil Sênior
Especialista em Estruturas
Metálicas
Engenheiro Civil Pleno
Residente

CPF

CREA

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observação:
1) Emitir em papel que identifique o licitante.
2) Deve ser apresentada 01 (uma) declaração para cada profissional
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ANEXO III – D
Condição 36, Subcondição 36.9 (modelo)

DECLARAÇÃO

________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. ______________________,
situada _____________________________________, declara sob as penas da Lei
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA nº
____/2013; declara ainda, estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência
de qualquer evento impeditivo posterior.

Local e data.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) Emitir em papel que identifique o licitante;
2) Utilizar quantas linhas forem necessárias;
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ANEXO III – E
Condição 36, Subcondição 36.10 (modelo)

DECLARAÇÃO

...................................................................(empresa),
inscrita
no
CNPJ
nº....................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos
em trabalho de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) Emitir em papel que identifique o licitante.

_______________________________________________________________________________________________
Concorrência nº 01/13 – Serviços técnicos de GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO da obra da nova sede do
TRE/CE
Pág. 80/98

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N.º ____/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, E _______ PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À
FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA OBRA DA NOVA
SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ – TRE/CE.
CONTRATANTE: A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com
sede na rua Jaime Benévolo, 21 – Centro, Fortaleza-CE, CEP:60.050-080, inscrito no
CNPJ (MF) sob o n.º 06.026.531/0001-30, representado pelo sua Presidente,
Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, inscrito no CPF (MF) sob o nº ............
CONTRATADO: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º
______________, estabelecido [inserir endereço completo], representado pelo seu
[inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade
n.º _______ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º
________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
[procuração/contrato social/estatuto social].
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato,
instruído no Processo Administrativo n.º ________ (CONCORRÊNCIA n.º 01/2013),
mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.
O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de GERENCIAMENTO
E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO, em regime de empreitada por preço global, da
primeira parcela da obra da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE,
conforme informações e especificações constantes do edital e anexos da CONCORRÊNCIA
n.º 01/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1.
O local em que será construída a nova sede do TRE/CE situa-se na Rua Paulo
Faustino, entre as ruas Caetano Ximenes Aragão e Dr. Deoplisto Feitosa, Bairro Luciano
Cavalcante – Município de Fortaleza/CE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
1.
O valor total deste contrato é de R$ ____(___), conforme proposta de preços
vencedora da CONCORRÊNCIA n.º 01/2013.
2.

O valor empenhado para o exercício de 2013 é de R$ ______(_____).

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

1. As despesas orçamentárias decorrentes da execução dos
serviços de que trata o objeto deste contrato correrão à conta
da dotação orçamentária deste Tribunal relativa aos exercícios
financeiros de 2013 e seguintes, na Ação 1P75CONSTRUÇÃO
DO
EDIFÍCIO-SEDE
DO
TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, PROGRAMA DE
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TRABALHO: 02.122.0570.1P75.0101- CONSTRUÇÃO DO
EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
CEARÁ, no município de Fortaleza-CE, Plano Interno: ECE
CONSEDE, Natureza de Despesa 4.4.90.51, Gestão 00001
– Tesouro, conforme os valores a serem consignados nas leis
orçamentárias dos exercícios de 2013 e 2014.
2.
A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à
dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pela Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
1.
O prazo previsto para a prestação dos serviços é de 18 (dezoito) meses, contado
a partir do início das obras.
1.1.

O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, a contar
do recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem de Serviço para o
início dos serviços.

1.2. O prazo previsto no item 1.1 desta cláusula poderá ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos
I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.
1.3. Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União poderá haver a
diminuição ou supressão da remuneração da contratada, nos casos de
enfraquecimento do ritmo das obras ou de paralisação total

2.

O CONTRATADO deve registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias,
bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a
FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.
2.1.
A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a
FISCALIZAÇÃO no dia de início dos serviços.
2.2.
Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em
casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras
durante a execução do objeto, podendo, a partir desse prazo,
serem aplicadas as sanções cabíveis.

3.
O CONTRATADO deverá apresentar as ART´s – Anotações de Responsabilidade
Técnica dos serviços objeto deste contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do
recebimento da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
1.
O prazo de vigência deste contrato é de até 31 de dezembro de 2015, a contar da
data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, ou, caso ocorra antes, até o
adimplemento recíproco das obrigações dele resultantes, admitida a sua prorrogação nos
termos da Lei n.° 8.666/93
CLÁUSULA SÉTIMA – DO SEGURO
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1.
O CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contado da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de
engenharia com validade para todo o período de execução da obra, o qual deverá cobrir
eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as
avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.
1.1.

Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o
CONTRATADO responderá pelos danos e prejuízos que,
eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de
terceiros, em decorrência da execução da obra.

2.
O CONTRATADO deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com
validade para todo o período de execução da obra, correndo a sua conta as despesas não
cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de
trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n.º
8.212/1991 e n.º 8.213/1991.
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
1.
O CONTRATADO deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do
contrato assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual
de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução
em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
2.
de:

a)

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pelo CONTRATADO.
3.
Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não
constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 2 desta
cláusula.
4.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal (art. 1º,
Inc. IV, Decreto-lei nº1737/1979), em conta específica com correção monetária, em
favor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
5.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
6.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas deste
contrato, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
7.
O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do
Edital da CONCORRÊNCIA n.º 01/2013 e das cláusulas contratuais.
8.
O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará com o objetivo de apurar prejuízos
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e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO.
9.

Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique a
ocorrência de sinistros.

10.

Isenção de Responsabilidade da Garantia

10.1 O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará não executará a garantia na ocorrência de
uma ou mais das seguintes hipóteses:
a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
c) descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administração;
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.
10.2 Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nas
alíneas “c” e “d” do item 10.1 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no
processo instaurado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
10.3 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que
não as previstas no item 10.1 desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
1. Caberá ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes
obrigações, além daquelas previstas no edital e anexos:
1.1

nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo
na execução do contrato;

1.2

manter, durante a vigência do contrato, as mesmas
características e condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na
licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização ao
CONTRATANTE, para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento
deste contrato;

1.3

responder
pelos
danos
causados
diretamente
ao
CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados por seus
profissionais durante a prestação dos serviços;

1.4

participar, dentro do período compreendido entre a assinatura
do contrato e o início dos serviços, de reunião de alinhamento de
expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;

1.5

providenciar e manter qualificação técnica adequada dos
profissionais envolvidos no fornecimento dos serviços contratados;

1.6

planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto
deste contrato, de acordo com os requisitos estabelecidos no edital e
anexos da CONCORRÊNCIA n.º 02 /2013;
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1.7

reportar
ao
CONTRATANTE,
imediatamente,
qualquer
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a
execução dos serviços e o bom andamento da execução da obra;

1.8

responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao
contrato, que eventualmente
venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

1.9

apresentar ART´s – Anotações de Responsabilidade Técnica em
até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo
CONTRATANTE;
cobrar junto à Empresa Executora da Obra, conforme o caso, a
licença de instalação, o alvará de construção, autorização para retirada
e/ou transplantio de árvores, bem como demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

1.10

1.11
Anotar no Diário de Obra, todos os lançamentos e registros
obrigatórios e eventuais;
1.12
apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos de comprovação de regularidade no cumprimento de
obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da solicitação
pelo CONTRATANTE:
1.12.1.cópias do livro de registro;
1.12.2.
cópias das carteiras de trabalho;
1.12.3.
Certidão Negativa dos Débitos Salariais;
1.12.4.
Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas;
1.12.5. declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de
Proteção à Criança e ao Adolescente;
1.12.6.
certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados – CAGED;
1.12.7. comprovação do depósito bancário dos salários e folha de
pagamento
ou
contracheques,
acompanhada
da
devida
comprovação de recebimento pelos empregados;
1.12.8. Guia de Recolhimento do INSS;
1.12.9. Guia de Recolhimento do FGTS;
1.12.10.GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por
empregado);
1.13
responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.14
promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante
a vigência da obra;
1.15
responsabilizar-se por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do
CONTRATANTE;
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1.16
responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
1.17
responsabilizar-se pelos
resultantes desta contratação;

encargos

fiscais

e

comerciais

1.18
responsabilizar-se
por
qualquer
ônus
decorrente
de
desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo à execução do objeto;
cobrar a observância as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº
307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010;

1.19

realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente
aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames
e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

1.20

1.21
providenciar e entregar à FISCALIZAÇÃO, cópias do “as built” de
todos os projetos executivos, conforme estabelecido no Anexo I – Projeto
Básico da CONCORRÊNCIA n.º 01/2013;
1.22
manter em perfeito estado de uso e conservação todos os materiais,
inclusive mobiliário e equipamento, disponibilizados pela contratante.
1.23
Manter a identidade entre os salários declinados na proposta de
preços com os que serão efetivamente pagos aos funcionários que
prestarão assessoria à fiscalização da obra, nos termos do Acórdão TCU
nº2.784/2012.
1.24
A contratada deverá obedecer aos termos dispostos na Portaria
SEGECEX do Tribunal de Contas da União nº33, de 7 de dezembro de
2012, bem como no roteiro de auditoria de obras públicas instituído pelo
referido ato normativo, ou outros que venham a substituí-los.
2. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
2.1. a utilização do nome do TRE/CE para fins comerciais ou em campanhas e
material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização do Tribunal;
2.2. a contratação de servidor pertencente ao
CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato;

quadro

de

pessoal

do

2.3. a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato;
3

Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, como CONTRATANTE:

3.1 expedir a Ordem de Serviço;
3.2 prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do
TRE/CE quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos
empregados do CONTRATADO;
3.3 esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e
possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente
esclarecidas ou previstas;
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3.4 permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre
que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados;
3.5 solicitar a correção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos serviços não
aprovados pela FISCALIZAÇÃO;
3.6 notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
3.7 acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
3.8 efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato;
3.9 fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos
serviços e especificações técnicas a eles relacionadas;
3.10 comunicar oficialmente ao
cumprimento do contrato.
4

CONTRATADO

quaisquer

falhas

verificadas

no

O CONTRATADO não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizandose por qualquer ônus decorrente desses fatos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1.
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela FISCALIZAÇÃO, designada por portaria do Presidente do TRE/CE, permitida
a assistência de terceiros.
2.
A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como
adotar as providências e exercer as competências previstas no Edital da CONCORRÊNCIA
n.º 01/2013.
3.
Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito
pela FISCALIZAÇÃO, para representá-lo sempre que for necessário.
4.

A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe à FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1.
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
2.
Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:
2.1.
2.2.

para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão
àqueles já contratados;
para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão
àqueles relativos aos das medianas constantes daquele sistema
para a região, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

fornecido pela empresa em relação ao orçamento estimativo do
TRE/CE;
para os itens novos não constantes do SINAPI, o menor custo obtido
a partir da pesquisa realizada em pelo menos em três
fornecedores, submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO;
somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente,
poderão os custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos
termos dos critérios ora definidos;
o conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação
entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos;
a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a
partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado na
elaboração do orçamento-base da licitação não poderá ser
reduzida, em favor da Contratada, em decorrência de aditamentos
que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 125, § 5°, I, da Lei
n° 12.465, de 2011).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE
1.
Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCCM), mediante solicitação do CONTRATADO.
1.1

O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido
pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de
apresentação da proposta, mediante justificativa da variação do
custo no período.
2.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
3.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
4.
Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
1.
A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
1.1
No caso de rescisão provocada por inadimplemento do
CONTRATADO, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os
créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos
causados, já calculados ou estimados.
2.
No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de
o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
DO CONTRATO
1.
O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993 e se vincula ao edital e
anexos da CONCORRÊNCIA n.º 01/2013, constante do processo administrativo
_________ bem como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MEDIÇÃO, DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
1.
A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administração, considerando os serviços efetivamente prestados e aprovados
pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as condições do Anexo I do Edital da
CONCORRÊNCIA n.º 01/2013.
2.
Aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá o CONTRATADO emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, relacionados no item 5 desta cláusula, a fim de que o CONTRATANTE possa efetuar o pagamento.
3.
O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
protocolização do documento fiscal correspondente, devidamente certificado pela FISCALIZAÇÃO.
4.
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente do CONTRATADO.
5.
Cada pagamento será efetuado ao CONTRATADO acompanhado da seguinte
documentação, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
5.1. atestação de conformidade do serviço executado;
5.2. apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
5.3. apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União;
5.4. apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual,
Distrital e Municipal;
5.5. apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
5.6. garantia contratual vigente;
5.7. apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
5.8. apresentação dos documentos indicados nas condições 1.12.7. a 1.12.10. da
cláusula décima, correspondentes ao período faturado.
6. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstância que caracterize inadimplência, o contratado se sujeitará à
cominação de sanções administrativas ou à rescisão contratual.
7.
O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste
contrato.
8. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios
capitalizados na forma disposta no art. 1º-F da Lei n.°9.494/97.
9. Os itens estação total, ensaio de abatimento de tronco de cone e ensaio de
rompimento de corpo de prova serão remunerados de acordo com a sua realização ou
utilização mensal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
1.
Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO.
2.
A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações.
2.1.
No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório,
estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar
corrigidas até o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES
1.
A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE,
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.
2.
Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, O CONTRATANTE
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia
defesa em processo administrativo:
1.1 advertência por escrito;
1.2 multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato,
por dia de atraso injustificado no cumprimento das obrigações previstas neste
Projeto Básico;
1.3 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida do
contrato, em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste
Projeto Básico;
1.4 multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida do
contrato, em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste
Projeto Básico;

1.5

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

1.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso III do art. 87 da Lei n.° 8.666/93.

3.
Considerar-se-á descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o
atraso para o cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato for superior a 30
(trinta) dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade da Cláusula XVIII.2.1.4.
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4.
Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará
isenta das penalidades mencionadas.
5.
As sanções estabelecidas nos itens XVIII.2.1.1, XVIII.2.1.5 e XVIII.2.1.6 poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens XVIII.2.1.2,
XVIII.2.1.3, e XVIII.2.1.4, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
6.
Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão
publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
7.
Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a partir da data da intimação.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada
até a data de vencimento prevista para pagamento da Guia de Recolhimento da União, o
mesmo será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus ou da
garantia apresentada. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na
Dívida Ativa da União e cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção
monetária pelo Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Serviços de Consultoria Coluna 39 , ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

8.

9.
A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o TRE/CE, de que
trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial
do objeto.
10.
Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros
casos, quando o CONTRATADO:
10.1. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.2. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
10.3. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o TRE/CE, em virtude de atos ilícitos praticados;
10.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros,
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da
execução do contrato, sem consentimento prévio do TRE/CE;
10.5. cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do TRE/CE após a assinatura do
contrato;
10.6. apresentar ao TRE/CE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a
execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
10.7. incorrer em inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.2 desta
cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
1.
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro
da cidade de Fortaleza, Seção Judiciária de Ceará, com exclusão de qualquer outro, por
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mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da
Constituição Federal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em
2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e
pelas testemunhas abaixo.
Fortaleza - CE, em [data].
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale
Presidente
CONTRATADO
Representante
Procurador/cargo

TESTEMUNHAS:
____________________________
NOME:
CPF/RG:

____________________________
NOME:
CPF/RG:
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ANEXO V – DESENHOS
A Relação dos Desenhos de todos os projetos executivos é parte anexa
desta CONCORRÊNCIA.
A mídia contendo os projetos executivos necessários à elaboração da
proposta e à prestação dos serviços deve ser retirada junto à Seção de Arquitetura e
Engenharia – SAREN do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na rua Jaime Benévolo, 21,
andar térreo, em data e horário previamente agendados pelos telefones (85) 33883753/3754.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
Condição 28 (modelo)

DECLARAÇÃO

.................................................................,
inscrito
no
CNPJ
n. ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a).....................................................................................................................
.........., portador(a) da Carteira de Identidade n. ................................. e inscrito(a) no
CPF sob n. ................................................., DECLARA que detém a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123,
de 14 de dezembro de 2006.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observação:
3) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

DECLARAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
para fins do disposto na condição 9 do Edital de CONCORRÊNCIA nº 01/13, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar CONCORRÊNCIA nº 01/13 foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA
nº 01/13, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da
CONCORRÊNCIA nº 01/13 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 01/13, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº
01/13 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da
CONCORRÊNCIA nº 01/13 não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 01/13 antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da
CONCORRÊNCIA nº 01/13 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do TRE-CE antes da
abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
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_______________, ___ de_____________ de 2013
____________________________________________________________
(representante legal do licitante/no âmbito da licitação, com identificação completa).

Obs. Esta Declaração deverá ser entregue no momento de abertura da sessão pública,
em cumprimento ao artigo 1º, §1º da IN/MP/SLTI nº02, de 16 de setembro de 2009,
em conjunto com os documentos de credenciamento estabelecidos na condição 25.1
deste Edital.
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ANEXO VIII – PLANILHA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
1. PROFISSIONAL
COORDENAROR

REFERÊNCIA
SINAPI – FEV2013
( ITEM 2708)

H/DIA
4

DIAS
396

TOTAL HORAS
1584

VALOR HORA
R$ 186,50

VALOR MENSAL
R$ 16.412,00

MESES
18

VALOR TOTAL
R$ 295.415,98

SINAPI – FEV2013
( ITEM 2708)
ENGENHEIRO ELETRICISTA SINAPI – FEV2013
( ITEM 2708)

4

396

1584

R$ 186,50

R$ 16.412,00

18

R$ 295.415,98

4

88

352

R$ 186,50

R$ 16.412,00

04

R$ 65.648,00

ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR SINAPI – FEV2013
ESPECIALISTA EM
( ITEM 2708)
ESTRUTURAS METÁLICAS

4

330

1320

R$ 186,50

R$ 16.412,00

15

R$ 246.180,00

ENGENHEIRO CIVIL PLENO
RESIDENTE

SINAPI – FEV2013
( ITEM 2707)

8

396

3168

R$ 109,58

R$ 19.286,10

18

R$ 347.149,44

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

DNIT – OUT2012
( ITEM T1)
DNIT – OUT2012
( ITEM T2)

8

396

3168

R$ 21,83

R$ 3.842,10

18

R$ 69.157,44

8

396

3168

R$ 16,51

R$ 2.905,80

18

R$ 52.303,68

8

396

528

R$ 15,63

R$ 2.750,88

03

R$ 8.252,64

8

396

528

R$ 5,22

R$ 918,72

03

R$ 2.756,16

8

396

3168

R$ 22,94

R$ 4.037,40

18

R$ 72.673,92

-

-

-

-

VALOR MENSAL

MESES

VALOR TOTAL

03

R$ 4.275,36

SUPERVISOR

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO
TOPÓGRAFO
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
2. EQUIPAMENTOS

SINAPI – FEV2013
( ITEM 7592)
SINAPI – FEV2013
( ITEM 244)
DNIT – OUT2012
(ITEM A0)
REFERÊNCIA

ESTAÇÃO TOTAL

DNIT - OUT2012
( ITEM T2)

-

-

-

-

R$ 1.425,12

3. SERVIÇOS
ENSAIO DE ABATIMENTO
DE TRONCO DE CONE

REFERÊNCIA
SINAPI – FEV2013
(ITEM 74022/058)

-

-

-

-

VALOR UNIT.
R$ 25,05

ENSAIO DE ROMPIMENTO
DE CORPO DE PROVA

SINAPI – FEV2013
(ITEM 74022/030)

-

-

-

-

R$ 58,93

UNIDADE VALOR TOTAL
607
R$ 15.205,35

1698

4. CUSTO TOTAL - CT
5. BDI
6. VALOR TOTAL DO CONTRATO
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ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CATEGORIA

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

Coordenador
Supervisor
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Civil/Est. Met.
Engenheiro Residente
Técnico Edificações
Técnico Seg. do Trabalho
Topógrafo
Auxiliar Topógrafo
Auxiliar Administrativo
CUSTO (R$)
CATEGORIA

80.226,12 80.226,12 80.226,12 92.968,50 76.556,50 76.566,50 76.566,50 76.566,50 76.566,50 76.566,50

330

360

390

420

450

480

510

540

Coordenador
Supervisor
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Civil/Est. Met.
Engenheiro Residente
Técnico Edificações
Técnico Seg. do Trabalho
Topógrafo
Auxiliar Topógrafo
Auxiliar Administrativo
CUSTO (R$)

76.556,50 76.556,50 76.556,50 76.556,50 76.556,50 76.556,50 76.556,50 76.556,50

TOTAL
295.415,98
295.415,98
65.648,00
246.180,00
347.149,44
69.157,44
52.303,68
8.252,64
2.756,16
72.673,92
1.454.953,20

1) Os itens: Estação Total, Ensaio de Abatimento de Tronco de Cone e Ensaio de Rompimento de Corpo de Prova; serão remunerados de acordo
com a realização/utilização mensal.
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