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1.              Necessidade da Contratação

Dentre as atividades que norteiam a atuação do DER-RJ, que por força da atuação adquiriu expressiva experiência
durante todos esses anos, são aquelas voltadas para (1) o manejo de intervenções relacionadas à restauração da
malha rodoviária do Estado do Rio de Janeiro, (2) a ampliação da malha rodoviária mediante construção de novas
vias, (3) execução de obras de contenção e drenagem ao longo das rodovias, (4) execução e/ou recuperação de
Obras de Arte Especiais em Rodovias.

O DER-RJ, no manejo de suas atividades, não possui em seu quadro de servidores efetivos e/ou contratados, os
profissionais indispensáveis, nem tampouco, os equipamentos necessários, para a execução de obras de contenção e
drenagem.

O modal rodoviário é o mais utilizado no Brasil, concentrando 61% da movimentação de mercadorias e 95% de
passageiros. Desta forma, é notória a importância da infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento econômico do
país e para a garantia de direitos fundamentais dos seus cidadãos (CNT/SEST/SENAT 2019).

As rodovias são classificadas como obras lineares por possuírem a dimensão longitudinal significativamente maior
que as demais. Principalmente em um país continental como o Brasil, elas atravessam diversas condições de relevo,
solo e hidrologia, onde a estabilidade geotécnica desses empreendimentos e comprometida, podendo trazer graves
consequências econômicas, sociais e ambientais.

É importante ressaltar que a infraestrutura rodoviária brasileira e, por vezes, suscetível a eventos adversos
relacionados a movimentos de massa, devido à localização de parte das rodovias serem ao lado de encostas. Os
danos que vierem a ocorrer com a ruptura de um talude rodoviário incluem não somente danos a rodovia em si e aos
usuários da rodovia no momento da ruptura, mas também danos indiretos, pelo fato de que se interrompida a
rodovia, a conexão de cidades será prejudicada.

Em uma estrada, a água pode surgir descendo os taludes, ou escoando sobre a pista de rolamento. Essas águas que
descem as encostas num corte de estrada irão rolar sobre o talude erodindo-o e, além de poder vir a comprometer a
estabilidade do maciço, carregam o material de erosão para a pista, o que, em conjunto com a água poderá dificultar
ou impedir o tráfego normal dos veículos.

Assim é que o acúmulo de água que se escoa sobre a pista de rolamento, dependendo da espessura da lâmina d'água
que se forma, poderá vir a comprometer seriamente as condições de aderência da pista, acarretando graves
acidentes, como a derrapagem, a capotagem e a aquaplanagem.

Em uma obra rodoviária, a drenagem também é um item muito importante, pois possibilita um acervo de benefícios
como fluxo ágil seguro das águas superficiais em decorrência de chuvas, aumenta a vida útil da via, promove a
proteção das obras de contenção, diminui as ações de deterioração no entorno, bem como reduz investimentos e
despesas com a conservação de vias, das obras de arte, entre outros.

Dessa forma, a drenagem tem como intuito final a proteção da extensão da rodovia, bem como de sua infraestrutura
contra a ação catastrófica das águas evitando equívocos como a diminuição da capacidade de suporte do estrato final
de terraplenagem, escorregamentos de taludes, destruição de aterros, erosões de taludes de corte e aterro, entre
outros. Cabe ressaltar que para cada tipo de obra deverá ser determinado um dispositivo de drenagem com um
objetivo a ser alcançado dentro do grupo que constitui o sistema de drenagem da rodovia. Vale registrar que uma
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Rodovia com sistema de drenagem deficiente e/ou malconservado, além de gerar diversos problemas já
mencionados, podem danificar os elementos de contenção existentes e provocar a necessidade de criação de novos
elementos de contenção.

A erosão nas valetas junto ao pé-do-corte poderá atingir a estrutura do pavimento e se a água de chuva penetra na
base e nela se acumula, os efeitos destrutivos pelas pressões hidráulicas que as cargas dos veículos/caminhões
transmitem ocasionarão a mina completa de um pavimento.

As ocorrências de acidentes, muitas vezes estão associadas ao "fator via". Neste caso, são problemas que envolvem
estradas mal sinalizadas, mal projetadas ou mal conservadas. As condições ruins de onde se trafega podem induzir a
acidentes, por exemplo, vias esburacadas e sem acostamentos.O estado precário e de difícil trafegabilidade coloca
em risco a vida de pessoas, e através da recuperação/conservação do pavimento das rodovias, se promove a redução
dos índices de acidentes.

Outro fator importante relacionado à segurança das vias refere-se a Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos),
sendo tais dispositivos verdadeiros equipamentos urbanos, indispensáveis para a vida cotidiana de suas populações
porque, antes de tudo, definem os principais escoamentos de vias, articulando cruzamentos de grandes avenidas,
encurtando caminhos e compensando acidentes geográficos.

No Brasil, a falta de programas voltados à manutenção de pontes e viadutos (Obras de Arte Especiais) é um dos
maiores problemas enfrentados pelo sistema rodoviário. Um dos fatores que contribui para isso, é a ausência de
políticas e estratégias voltadas para a conservação dessas obras, que, por sua vez, estão sendo sobrecarregadas pelo
grande fluxo de veículos pesados e com sobrepeso.

A ausência de manutenção e conservação precária em Obras de Arte Especiais (OAE’s) resultam em graves
consequências, principalmente no que se refere aos riscos causados aos usuários pelos acidentes estruturais
ocorridos com as OAE’s no país.

Deve ser considerado, também, os prejuízos materiais e financeiros do setor produtivo, do setor público e da própria
sociedade a quem cabe, em última análise, arcar com os altos custos dos reparos. Além disso, a demora em iniciar a
manutenção de uma obra torna os reparos mais trabalhosos e onerosos.

A União, estados e municípios, com raras exceções, não adotam procedimentos sistemáticos para inspeções e
manutenção das Obras de Arte Especiais que compõem as suas malhas viárias. Isto faz com que tais obras,
fundamentais para o desenvolvimento do País, estejam passando por um processo de deterioração cuja evolução ao
longo do tempo poderá acarretar na ruína estrutural de significativa parte delas. As patologias estão diretamente
relacionadas com as diversas etapas de produção e uso dessas obras.

Tal situação é ainda mais grave no caso das obras mais antigas, que foram projetadas para suportar carregamentos
cujos valores se encontram defasados com relação aqueles transmitidos pelos veículos atuais. Além dos problemas
de natureza estrutural, muitas pontes e viadutos estão com o gabarito insuficiente para as condições atuais de
tráfego, tornando-se pontos críticos de estrangulamento do fluxo de veículos e de ocorrência de acidentes.

Existe um costume, bastante comum, de considerar que a vida das pontes é extraordinariamente longa, pela
impressão de robustez e solidez que esse tipo de obra transmite. Mesmo considerando que, de modo geral, tais obras
representam verdadeiros exemplos de grande durabilidade, na maioria das vezes sob condições de uso totalmente
adversas, convém lembrar que elas não são eternas.

A garantia de maior vida útil e de satisfatórios desempenhos estrutural e funcional só será obtida através de uma
adequada manutenção e/ou recuperação, que por sua vez deverá fazer parte de um processo de identificação das
patologias existentes, através de vistorias, e a partir de um diagnóstico, indicar as ações de recuperação.

Significativa parcela das Obras de Arte Especiais das malhas rodoviárias federal, estaduais e municipais apresenta
problemas patológicos decorrentes da falta de manutenção. Os problemas patológicos podem ser classificados em
dois tipos: os que afetam as condições de serviço e funcionamento da obra e os que afetam as condições de
segurança estrutural.
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Como são observados diversos tipos de patologias nas Obras de Arte Especiais, é preciso que cada caso seja
avaliado conforme as características das estruturas analisadas, apresentando um projeto específico para obras de
recuperação ou manutenção daquele sistema. Grande parte das pontes construídas apresentam problemas
patológicos decorrentes da falta de manutenção e de inspeção das construções, afetando as condições de serviço e
funcionamento da obra e as condições de segurança estrutural.

Com isso, torna-se necessário a adoção de medidas urgentes voltadas para a manutenção e/ou recuperação das
OAE’s. Na elaboração de novos projetos devem ser previstas medidas com o objetivo de aumentar a durabilidade
das estruturas e de dotá-las de disposições construtivas que permitam e facilitem as ações de recuperação e
manutenção.

Outro elemento relacionado ao "fator via" é a sinalização de trânsito. A sinalização adequada das vias e essencial
para regular o tráfego/trânsito, a partir da inserção de advertências e regras que visam a segurança de todos os
usuários. Além disso, tem por objetivo organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas através
deinformações relevantes para disciplina na movimentação do tráfego visando a segurança e fluidez dos usuários.

No seu aspecto mais geral, a sinalização e fundamental para o tráfego seguro nas vias, pois tem como principais
funções

• Organizar a circulação de veículos;
• Ajudar no tráfego de pedestres;
• Regulamentar a velocidade nas vias;
• Evitar acidentes, promovendo a organização do trânsito na cidade e nas rodovias;
• Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;
• Advertir os condutores sobre os perigos existentes na via, alertando também sobre as proximidades de escolas,

passagens de pedestres, etc.;
• Indicar o posicionamento dos veículos na via e as direções para atingir locais de interesse, de forma a ajudar

os condutores nos seus movimentos e deslocamentos.

As Obras de Arte Correntes (OACs) definem as características físicas, a localização e a quantificação dos
dispositivos de drenagem necessários ao disciplinamento dos fluxos escoantes na área interceptada pela rodovia e a
verificação dos dispositivos existentes.

A drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são o conjunto de atividades de infraestrutura e instalações
operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, de detenção ou de retenção das águas da chuva para o
amortecimento de vazões de cheias.

Por fim, rodovias em bom estado e com intervenções necessárias proporcionam maior segurança aos veículos e
passageiros, interligando os municípios de maneira eficiente, melhorando o escoamento agrícola e industrial, e,
portanto, promovendo maior desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. 

• Necessidade de contratação de obra para a Rodovia RJ-158.

O trecho a ser implantado/pavimentado encontra-se na região noroeste do estado, a 254 quilômetros da capital do
estado, ligando Campos dos Goytacazes a Itaocara, abrangendo diretamente os municípios de Cambuci, com
população próxima a 15.000 hab. e São Fidélis, com população de quase 38.000 hab. A região possui um IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) na faixa média, entre 0,5 e 0,8, sendo sua economia baseada principalmente
no setor de serviços, responsável por mais de 70% na composição do PIB, embora o setor de turismo ainda seja
pouco explorado.

Sua topografia é caracterizada por uma região levemente ondulada, com traçado sinuoso, devendo ser alvo de
correções no projeto. Pelas características técnicas do trecho, definiu-se não dividir o trecho em subtrechos.

Os Estudos de Tráfego se constituem no instrumento de que se serve a Engenharia de Tráfego para atender as suas
finalidades, definidas como sendo o Projeto Executivo da Via e a circulação do trânsito na mesma; com vistas no
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seu emprego para transportar pessoas e mercadorias de forma eficiente, econômica e segura.

Os Estudos de Tráfego desenvolvidos tiveram como principal objetivo conhecer o número de veículos que circulam
em determinado trecho de uma via e período diário, permitido assim o dimensionamento do pavimento, e em
consequência o estabelecimento dos meios construtivos necessários à melhoria da circulação ou das características
do projeto executivo, bem como a classificação da via.

Dessa forma, para reestabelecer as condições normais de trafegabilidade e assegurar a segurança do tráfego na
RJ-158, tornam-se necessário a execução da Obra Objeto de Contratação. 

O projeto para execução do Objeto em assunto foi elaborado como uma separata do projeto originalmente elaborado
pela ENGESUR para as Rodovias contempladas no Lote 2 do Edital de Concorrência ALC nº 001/2011. Esta
separata consiste na intervenção para implantação da Rodovia RJ-158, num trecho de 11,20 km, com objetivo de
melhorar as condições de trafegabilidade no trecho compreendido entre o Entr. RJ-194- Entr. RJ-234 (Angelim/São
Fidélis), atualmente em péssimo estado de conservação, tanto no que se refere a Pavimentação, Drenagem, Obras de
Arte Especiais, Contenção e Sinalização, de forma a atender demandas desta Fundação.

Dessa forma, para restabelecer as condições normais de trafegabilidade e assegurar a segurança do tráfego na
RJ-158, torna-se necessário a execução da Obra Objeto de Contratação.

2.              Instrumento de Planejamento

A indicação do alinhamento da “Execução de obras de implantação, terraplanagem, drenagem, pavimentação e
sinalização na Rodovia RJ-158, no trecho entre RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234 (Angelim
/ São Fidélis), com uma extensão de 11,20 km”, com o Plano Anual de Contratações e, se existir, com o
Planejamento Estratégico do Órgão deverá ser realizada pelo Setor competente do DER-RJ.

2.1         Imprescindibilidade da contração

No que se refere às Obras de Arte Especiais, haverá intervenção em 1 Ponte, a saber:

OAE Nº 1 – PONTILHÃO NO KM 10,1

Descrição da Obra:

Trata-se de um pontilhão em concreto armado com 4,74m de extensão e 4,16m de largura. A seção transversal é
constituída por uma pista de rolamento de 3,60m de largura, e guarda-rodas com 0,20m de altura.

A superestrutura é formada por um tabuleiro em concreto armado com quatro longarinas, laje superior e
transversinas nos apoios extremos.

A mesoestrutura é constituída por dois encontros em alvenaria de pedras argamassadas que recebem as cargas
transmitidas pelo tabuleiro.

Para as fundações, considerando as características da obra presume-se que sejam do tipo direto, também constituído
em alvenaria de pedras argamassadas.

Foram verificados problemas estruturais existentes, tais como:

Ausência de pingadeiras e drenos fixados inadequadamente, causando infiltrações generalizadas de águas pluviais
na estrutura;

Exposição de armaduras na face inferior do tabuleiro, com insuficiência de cobrimentos;
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Sinais de umidade e eflorescências na face inferior do tabuleiro;

Degradação e destruição de alvenaria de pedras argamassadas de uma das alas;

Indícios de erosão localizada na base dos encontros e alas, caracterizadas pela fuga da alvenaria de pedras;

Observa-se que a obra apresenta de modo geral, uma seção transversal inadequada para o tráfego de veículos, com
pista de rolamento insuficiente, além de não possuir dispositivos de segurança tais como: barreiras de concreto
guarda corpos e passeios de pedestres;

Verifica-se também que o concreto do tabuleiro apresenta um aspecto de má qualidade, com desagregação de
concreto de alguns trechos e deficiência de cobrimento, evidenciando-se a exposição de armaduras;

A vistoria da obra de arte especial seguiu a Norma DNIT 010/2004-PRO – Inspeções em pontes e viadutos de
concreto armado e protendido – Procedimento.

Ao longo do trecho foi encontrada 1 (uma) obra de arte especial que de um modo geral não atende ao Trem-Tipo
Classe 450KN da NBR-7188, e que satisfaça adequadamente aos parâmetros geométricos, estruturais, hidrológicos e
geotécnicos para o local, e não comporta a largura da seção tipo de projeto (Pista de 7,0m e Acostamento de 2,5m
para cada lado) e com o resultado do Estudo Hidráulico esta poderá ser substituída por obra nova (BDCC), de modo
que atenda perfeitamente as exigências das normas técnicas vigentes

Pode-se concluir que, a obra não apresenta boas condições de segurança e funcionalidade para o tráfego e pedestres,
logo a melhor solução a ser adotada será a demolição deste pontilhão.

Os Estudos Hidrológicos foram desenvolvidos objetivando determinar o regime pluviométrico da região, definir as
curvas de chuvas, identificar equações de chuvas e assim calcular as vazões contribuintes de forma a permitir o
dimensionamento dos novos dispositivos de drenagem que se fazem necessários, face às descargas das bacias de
contribuição interceptadas pela rodovia RJ-158 - Trecho: Ponte do Bóia (Cambuci) / Angelim (Pureza) – extensão
aproximada de 11,20 km.

No que se refere aos estudos geotécnicos se destinam ao conhecimento das características do atual pavimento, do
subleito e dos materiais com possibilidade de serem utilizados na rodovia.

Nesta fase o presente estudo envolve os seguintes aspectos:

◦ Avaliação funcional do Pavimento
◦ Avaliação Estrutural do Pavimento e do Subleito
◦ Estudo de Ocorrências.

Objetivando conhecer os materiais constituintes do subleito da via, foram coletadas amostras ao longo da diretriz,
mediante a execução de sondagens a pá e picareta e trado, dispostas de tal forma que proporcionassem sua
necessária caracterização com vistas ao atendimento do nível de detalhamento exigido pelo Projeto Executivo de
Engenharia.

Os materiais destinados à execução de volumes de aterro excedentes foram pesquisados em áreas localizadas o mais
próximo possível do eixo de projeto, mediante o estudo de empréstimos laterais, conforme as indicações constantes
do Projeto de Terraplenagem. Foram estudadas quatro áreas para exploração de material destinado ao corpo dos
aterros, conforme discriminado a seguir:

RJ-158 - Implantação - Empréstimos Laterais

Emp. Estaca LadoProf (m) Larg. (m) Comp. (m) Volume (m³) ISC OBS
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mim %Início Fim

E1 15 45 LD 5,79 30 560 97.272,00 7,7 Não Utilizado

E2 122 163 LD 4,58 30 850 116.790,00 7,6 Em uso

E3 219 241 LD 4,98 30 400 59.760,00 7,5 Em uso

E4 310 327 LD 6,35 30 370 70.485,00 10,1 Em uso

Os resultados obtidos nos ensaios efetuados nos materiais provenientes dessas áreas denotam uma certa
homogeneidade no que concerne às características de suporte.

Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplenagem, inclinação indicada no projeto.
Qualquer alteração posterior da inclinação só será efetivada caso o controle tecnológico, durante a execução, a
fundamentar. Os taludes deverão apresentar superfície desempenada, obtida pela normal utilização do equipamento
de escavação.

O subleito será constituído por material de argila arenosa amarela, proveniente do empréstimo liberado após análise
do laboratório. As ocorrências de materiais recomendadas nos projetos de terraplenagem e de pavimentação
encontram-se exploradas comercialmente.

Durante as inspeções e após conclusão dos ensaios, constatamos a necessidade de uma camada de sub-base e base,
que deverão ser executadas com produtos de britagem.

Os materiais pétreos terão origem na Pedreira Morro Azul, localizada na RJ-158, a 11 Km de São Fidélis. Caso
sejam utilizadas na obra pedreiras com distancias inferiores, este custo seria reduzido, não sendo necessário eventual
aditivo ao contrato.

No que concerne à Terraplanagem, deverão prever o alargamento dos cortes obtendo material para os aterros, que
se necessário, deverão ser complementados com material de empréstimos licenciados ou de terraplanagem para este
fim. Desta forma deverão ser implantados através de rebaixo que será feito no bordo da pista permitindo a execução
de sub-base, base e revestimento.

Haverá necessidade do Reforço do subleito com intuito de melhorar a capacidade estrutural do pavimento, que será
executado na camada granular, adicionando-se o material necessário obtido de áreas de jazidas ou empréstimos de
terraplenagem se o material for adequado.

Com relação à Pavimentação, consistirá na regularização do subleito, que deverá ser compactado na energia
equivalente à do Proctor intermediário, executando em seguida a base estabilizada, sem mistura de materiais, de
acordo com as “instruções para execução",do DER-RJ, compactada em duas camadas, com energia equivalente a
aasho intermediaria, exclusive escavação e transporte dos materiais, inclusive transporte de água com 21cm de
espessura, a base de brita graduada com 16 cm de espessura na faixa C, ambas compactados com energia
equivalente ao Proctor modificado. Após a execução da base a mesma deverá ser imprimada com asfalto diluído
CM-30, sendo então executada na camada de rolamento (capa) na faixa C do DNIT, com 5 cm.

O ligante será o CAP 50/70 para a camada de rolamento. Os materiais betuminosos serão provenientes da Refinaria
de Duque de Caxias (REDUC) e sua distância de transporte até a  usina é de 261,67 km, e o CM-30 da REDUC até
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a pista é de 264,60 km.

Quanto a Sinalização, a obra tem como objetivo regulamentar e disciplinar os fluxos de tráfego, advertir sobre os
perigos potenciais no segmento em projeto e fornecer as informações necessárias durante o seu deslocamento
através de sinalização gráfica, de modo a assegurar ao usuário da rodovia a maior segurança possível. Para tanto se
procedeu a uma avaliação no sentido de projetar-se a sinalização adequada às condicionantes locais.

No tocante às Obras relacionadas à Drenagem serão desenvolvidas de acordo com o contido nas Normas,
Especificações e Instruções de Serviço, atualmente em vigor no DER-RJ e DNIT, para serviços desta natureza.

Para o desenvolvimento deste Projeto, a primeira providência tomada foi o cadastramento das obras de drenagem
existentes ao longo do trecho com os objetivos de saber de que materiais os mesmos são constituídos, conhecer suas
dimensões e estado de conservação com a finalidade de analisar o seu possível aproveitamento. Com isto foi
possível verificar a necessidade de reparos, desobstruções e limpeza, bem como complementações, que porventura,
fossem cabíveis.

O Projeto foi realizado abordando-se de forma distinta as intervenções referentes à drenagem existente e a drenagem
projetada. Em ambos os casos o sistema de drenagem foi dividido em:

• Drenagem superficial;
• Drenagem profunda;
• Obras de arte correntes;
• Obras de arte especiais.

Foi realizado, ao longo dos serviços de campo, o cadastramento das obras de drenagem existentes, as quais foram
utilizadas pela equipe responsável pelo projeto, juntamente com visitas à rodovia, para conhecer a real situação
destas obras.
Cabe citar que, em função do estado de cada obra, foram previstos quantitativos de serviços que permitirão
recuperá-las e/ou mantê-las em funcionamento, desde que apresentasse bom funcionamento quanto ao aspecto
estrutural e hidráulico.

Sendo assim, com base nas verificações e Estudos apresentados, se justifica a necessidade/ imprescindibilidade da
contratação do Objeto, visando restituir-lhe condições adequadas de trafegabilidade.

2.2                   Resultados pretendidos do atendimento da demanda

SOLICITAÇÃO: “Execução de obras de implantação, terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização na
Rodovia RJ-158, no trecho entre RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234 (Angelim / São Fidélis), com
uma extensão de 11,20 km”.

NECESSIDADE: Os problemas constatados na RJ-158 necessitam de profundas intervenções, objetivando restituir-
lhe condições adequadas de trafegabilidade e garantir os padrões de segurança viária mais eficazes para os usuários.

RESULTADO ESPERADO: Conclusão das Obras Objeto da Contratação conforme cronograma previsto e de
acordo com as Normas Técnicas vigentes, restituindo as condições adequadas de trafegabilidade e garantindo
padrões de segurança mais eficazes aos usuários.

3.              Análise do Cenário

A contratação de empresa especializada para “Execução de obras de implantação, terraplanagem, drenagem,
pavimentação e sinalização na Rodovia RJ-158, no trecho entre RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234
(Angelim / São Fidélis), com uma extensão de 11,20 km”, tem por objetivo garantir a segurança do usuário e a
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trafegabilidade na rodovia.

3.1              Levantamento de soluções de mercado

É importante frisar que o escopo do modelo de contratação de empresa para a execução da obra e menos abrangente
que o modelo de contratação de equipe técnica especializada e aquisição de equipamentos e materiais, eis que, neste
último, ficam a cargo da Administração Pública a gestão e o custo das seguintes atividades:

• Gestão, planejamento e acompanhamento da obra;
• Coordenação dos serviços de mão de obra;
• Gerenciamento de prazos e metas;
• Controle de qualidade;
• Segurança do trabalho;
• Contratação de equipe técnica especializada;
• Contratação e gerenciamento de equipe de limpeza e vigilância da obra;
• Encargos trabalhistas e previdenciários;
• Responsabilidade civil, legal e fiscal dos funcionários;
• Planejamento da gestão fiscal;
• Alimentação, transporte e outros possíveis benefícios dos funcionários;
• Aquisição de equipamentos e acess6rios;
• Aquisição de software e programas computacionais;
• Compra e recebimento de materiais, bem como o seu planejamento;
• Administração dos materiais utilizados na obra;
• Manutenção dos equipamentos;
• Reposição de peças, equipamentos, acessórios e materiais;
• Gestão de documentação;
• Gestão de recursos financeiros e humanos;
• Local adequado para armazenamento dos equipamentos e materiais;
• Local adequado para alimentação, vestiários e sanitários;
• Substituição de equipamentos e materiais defeituosos ou sinistrados;
• Garantia prevista no Código Civil;
• Emissão de ART e apresentação de atestado de Responsabilidade Técnica;
• Obrigatoriedade de reparos pós-obras, caso necessário.

Já no modelo de contratação de empresa para as “Execução de obras de implantação, terraplanagem, drenagem,
pavimentação e sinalização na Rodovia RJ-158, no trecho entre RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234
(Angelim / São Fidélis), com uma extensão de 11,20 km”, esses custos e atividades são transferidos à contratada,
que possui mais expertise, pessoal, equipamentos e acessórios, uma vez que é o foco de sua atividade. Portanto, é o
modelo que se mostra mais eficaz, eficiente e efetivo para atender o objeto deste Estudo.

Além disso, a licitação dessa obra é de alta complexidade técnica, que envolve alta especialização como fator de
extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado. Sendo assim, também deve ser levado em
consideração, que a contratação de empresa com mais expertise para a execução da obra e a escolha mais adequada,
pois garante a qualidade dos serviços prestados dentro de um prazo definido pela Administração.

Por fim, a Constituição Federal autoriza a licitação de obras e, o seu Artigo 37, Inciso XXI, diz o seguinte:

''XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com clausulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das
obrigações."
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3.2              Modalidade, forma, regime e tipo de contratação:

3.2.1             Modalidade de contratação:

Conforme Dec. 9.412/2018, em seu Art. Iº, lnciso I, alínea b), da Presidência da República e vinculado ao Art. 23,
inciso I, alínea c) Lei 8.666/93, a obra para a realiza ao do Objeto se adequa na modalidade de CONCORRÊNCIA,
considerando se que em ambas ESTIMATIVAS DE CUSTO, citadas no tópico 3.8, apresentam valores que se
adequam ao intervalo financeiro instituído para esta modalidade licitatória.

De acordo com Art. 22, inciso I e parágrafo 2º, da Lei 8.666/93:

"Concorrência" é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar,  comprovem possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação preliminar,  comprovem possuir  os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para execução de seu Objeto.

3.2.2                 Forma e regime de execução:

A obra será de execução de forma indireta, no regime de empreitada por preço unitário, devido as características do
desenvolvimento e entrega do Objeto. Para o caso, serão integrados os incisos I, VIII e sua alínea b), do Art. 6, da
Lei 8.666/93:

“I" - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou
indireta;"

“VIII"- Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros considerando qualquer regime:

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas;

Este tipo de regime fixa preços máximos unitários que é de fundamental importância no intuito de evitar sobre
preçose/ou superfaturamento de itens, visto que se utiliza tabela oficial (EMOP) balizando o orçamentista e
Administração Pública de que são os praticados no mercado, sendo a planilha de custos onerada ou desonerada.

Por fim, esta possibilidade impediria o famoso "jogo de planilha" tão debatida pelas ilustres cortes de contas, as
quais poderiam originar questionamentos.

3.2.3 Tipo de contratação:

O Objeto será realizado através do desenvolvimento e conclusão de trabalhos agregados nas Etapas onde, somadas,
definem o valor total relativo à sua realização, visando sua entrega em condições de operacionalidade plena, e
dentro das exigências previstas.

Considerando-se o princípio de economicidade, a contratação será realizada pelo MENOR PREÇO GLOBAL a
ser ofertado dentre as propostas das empresas competidoras participantes no pleito licitatório, tendo-se como
parâmetro comparativo principal, o valor definido pela ESTIMATIVA DE CUSTO demostrada em anexo, além do
cumprimento integral das determinações exigidas pela legislação vigente de licitações.

Conforme Art. 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 8.666/93:

“Art. 45. Ojulgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório  e  de  acordo  com  os  fatores  exclusivamente  nele  referidos,  de  maneira  a  possibilitar  sua
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle."

"§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso:

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do
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edital ou convite e ofertar o menor preço;"

Em relação ao MENOR PREÇO GLOBAL, ressalvam-se as seguintes determinações, de acordo com a Lei
8.666/93:

“Art. 48. Serão desclassificadas:

I- as propostas que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação;

II- propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 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 do Contrato, condições estas necessariamente especificadas no
ato convocatório da licitação.

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso
de  licitações  de  menor  preço  para  obras  e  serviços  de  engenharia,  as  propostas  cujos  valores  sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)  média  aritmética  dos  valores  das  propostas  superiores  a  50%  (cinquenta  por  cento)
do valor orçado pela administração, OU

b) valor orçado pela administração.

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura
do Contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1ºdo art. 56, igual a
diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta."

3.3              Análise das possíveis soluções

A comparação de vantajosidade entre contratação de empresa para a execução da obra e aquisição de todos os
elementos necessários para a sua execução, depende do Órgão conhecer os custos que teria para efetuar cada uma
das atividades transferidas às empresas contratadas e as estimativas de custos por cada elemento a ser adquirido,
sendo impraticável mapear esses custos de forma global.

Com o fito de avaliar as opções de mercado disponíveis para os requisitos mínimos delineados, esta equipe técnica
chegou as seguintes conclusões e considerações.

Em primeiro lugar, cumpre justificar a escolha pelo modelo de contratação. No custo da contratação está incluído,
além da utilização da equipe, equipamentos e acessórios, a gestão da obra, da documentação, dos recursos
financeiros e humanos, programas computacionais, prazos, encargos trabalhistas e previdenciários, controle de
qualidade, segurança do trabalho, entre outros.

A contratação de empresa para a execução da obra contempla além da mão de obra necessária para a execução dos
serviços da obra, de limpeza e vigilância, também a

gestão e os gastos com todos os elementos que já foram elencados anteriormente e transfere para o órgão a
responsabilidade civil, legal e fiscal dos funcionários.

Quanto à escolha da solução a ser contratada, a orientação do TCU é a de não ingerência, cabendo a cada órgão
realizar estudos para definir a forma mais adequada para o atendimento de suas demandas. Resta clara a posição
daquela Corte a partir do voto do Ministro-relator, condutor do acórdão 120/2018, em trecho reproduzido abaixo:

"Não cabe ao TCU, no desempenho de sua missão constitucional de controle externo, imiscuir-se no papel do
administrador público, sob pena de ingerência indevida nas atividades das unidades jurisdicionadas. "

Destarte, trata-se de decisão discricionária do gestor, a quem e facultada a avaliação da conveniência e a
oportunidade da solução a ser adotada, desde que esta opção se encontre legitimamente respaldada.

A “Execução de obras de implantação, terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização na Rodovia RJ-158,
no trecho entre RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234 (Angelim / São Fidélis), com uma extensão de
11,20 km”,além do alto custo, terá suas despesas fixas com os equipamentos, acessórios e equipe técnica para a

SEI/ERJ - 39864533 - Estudo Técnico Preliminar https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visual...

12 of 25 28/10/2022 09:57



realização desses serviços específicos.

Vantagens da contratação de empresa para a execução da obra:

• A manutenção e o investimento em equipamentos e acessórios são de responsabilidade da empresa contratada;
• Gestão e planejamento da obra de responsabilidade da empresa contratada;
• Controle de qualidade por parte da contratada;
• Alta disponibilidade dos equipamentos;
• Maior flexibilidade no incremento de equipamentos, acessórios e profissionais especializados;
• Troca de investimento por despesa planejada;
• Maior disponibilidade em regimes de dois/três turnos de trabalho;
• Menor custo operacional;
• Elasticidade e flexibilidade na troca/substituição do equipamento, acessório elou funcionário;
• Comunicação direta com a empresa para solucionar qualquer problema;
• Os contratos são pagos conforme produtividade;
• Não há necessidade de manter estoque de peças, equipamentos, acessórios e equipe técnica;
• Garantia de que os equipamentos atendem as normas de segurança, pois a assistência técnica e feita com

peças e mão de obra qualificada para a execução dos serviços, as expensas do locador;
• Custo zero com compras e estoque de peças, assistência técnica, manutenção entre outros;
• Custo zero com as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho dos funcionários;
• Garantia prevista no Código Civil;
• Obrigatoriedade de reparos pós-obra por parte da contratada, caso necessário;
• Responsabilidade civil, legal e fiscal dos funcionários sendo da contratada.

A contratação de uma empresa para executar a obra em questão e mais vantajosa e interessante para o Órgão, pois
torna responsabilidade da contratada todos os itens elencados acima, ficando a cargo do DER-RJ o controle do prazo
de execução da obra, a fiscalização dos serviços prestados e o pagamento dos mesmos sendo efetivados conforme
forem sendo concluídos, ou seja, medições realizadas conforme produtividade.

3.4         Avaliação comparativa

A licitação é um procedimento administrativo que permite a realização de contratos entre uma empresa e a
Administração Pública (seja na esfera municipal, estadual ou federal) de uma forma justa, respeitando os princípios
constitucionais básicos da isonomia, moralidade, legalidade e igualdade.

O certame é determinado pela Lei Geral de Licitações (Lei 8666/93), e tem como regra sempre licitar qualquer
compra ou serviço prestado a Administração Pública, salvo, em ocasiões, pautadas em lei, que a licitação pode ser
dispensada.

A Lei prevê que a Administração pode optar pela modalidade de licitação de valor mais elevado, ao invés da
correspondente ao respectivo patamar de valor, sendo vedada, contudo, a utilização de modalidade correspondente a
valor inferior.

Sendo assim, não será realizada uma avaliação comparativa de contratações similares pelo fato da licitação ser regra
e a modalidade de concorrência ser a modalidade do patamar mais elevado, podendo ser utilizada para contratações
de qualquer valor.

3.5              Consulta ao mercado

A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP e responsável pela emissão de boletins de custos
no Estado do Rio de Janeiro, por força do inciso IX, art. 3°, Capitulo I, Anexo ao Decreto Estadual n° 81/1975, de
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06/05/1975.

Desta forma, a escolha da utilização da tabela EMOP no orçamento desta contratação, se deu pelo fato de ser a
tabela de preços oficial do Estado do Rio de Janeiro compatíveis com mercado e reconhecida nacionalmente.

Cabe destacar que, em documento denominado "Manual de Orientações aos Tomadores - Engenharia: Repasse de
Recursos do OGU", mais precisamente nas suas páginas 39/40, no item "Orçamentos e BDI para estudos, projetos,
planos, gerenciamento e correlatos" permite, claramente, o uso de tabela EMOP conforme transcrito abaixo:

"A determinação do preço de elaboração de Estudos, Projetos, Pianos, Gerenciamento e correlatos pode ser obtida
através de: [...] Custos de serviços e composições existentes em tabelas de referência oficiais e públicas (SCO,
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, entre outras), publicadas periodicamente em
veículo de comunicação oficial. [...]”

Nos orçamentos elaborados também foram utilizados alguns itens especiais criados pelo DER-RJ no SORC -
Sistema de Orçamento de Obras e Serviços, pois não existiam no catálogo da EMOP. Cabe destacar que as
composições desses itens especiais foram elaboradas considerando os elementares das tabelas de referência oficiais
da EMOP, DNIT (SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras) e Prefeitura do Rio de Janeiro (SCO-RIO -
Sistema de Custos de Obras).

3.6              Institucional e legal

Partindo do princípio da Legalidade, que sempre deve nortear as ações da Administra9ao Pública, foram analisados,
principalmente, os seguintes instrumentos legais:

• Constituição Federal de 1988;
• Lei Federal n° 8.666/1993;
• Lei Federal n° 8.883/1994,
• Decreto Federal n° 9.412 de 18/06/2018.

3.7              Estimativa de quantidades e possíveis soluções

Para efeito deste Estudo Técnico Preliminar, a execução das obras na rodovia RJ-158 é fundamental para
reestabelecer as condições normais de trafegabilidade e preservar a segurança do tráfego nesse trecho da rodovia.

3.8              Estimativa de preços

O valor estimado para os serviços e de R$ 57.583.137,90 (cinqüenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil,
cento e trinta e sete reais e noventa centavos) - custo onerado e, R$ 58.360.816,98 (cinqüenta e oito milhões,
trezentos e sessenta mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) - custo desonerado, com base na
Tabela de Referência da EMOP, I0 de junho/ 2022.

A escolha do BDI de 19% (dezenove por cento) para o orçamento onerado e 25% (vinte e cinco por cento) para o
orçamento desonerado, está em conformidade com as "Notas para uso do Boletim" fornecidas pela EMOP. Essa
variação de BDI é referente ao sistema de contribuição previdenciária patronal adotado em cada orçamento
(onerado/desonerado). Vale ressaltar que a fixação desses percentuais nos orçamentos elaborados corresponde a um
teto para o BDI, ficando a cargo do licitante trabalhar com esses percentuais livremente, desde que observado o teto
estabelecido no orçamento.

Nesse sentido, cabe a licitante apresentar o detalhamento aberto da sua proposta de BDI, indicando os percentuais
adotados e os itens que compõem cada parcela que faz parte da composição do BDI, sendo elas: i) administração
central; ii) impostos sobre o faturamento; iii) eventuais (interferência de vizinhos, projetos técnicos
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incompletos;dificuldades de acesso a obra, etc.); iv) previdência social (no caso de adoção do orçamento
desonerado) e v) lucro.

Figura 1 – Percentuais do BDI por tipo de obra - "Notas para uso do Boletim" da EMOP.

As Planilhas de Quantitativos e Custos Unitários a seguir, serviram como referência para o cálculo dos valores dos
relatórios, produtos que consolidarão as atividades descritas neste Estudo.

As estimativas de custos, memórias de cálculo, cronogramas físico-financeiro, distâncias de transporte e
composições de custo unitário da presente contratação encontram-se detalhados nos volumes do Relatório de Projeto
em anexo.

3.9              Justificativa para o parcelamento ou não da solução

No que tange à forma de contratação, por se tratar de uma obra de engenharia com alto nível de complexidade não
cabe o parcelamento da solução. A divisão do objeto poderia trazer prejuízos ao conjunto devido a necessidade de
compatibilidade técnica entre os itens. Sendo assim, é recomendável que o objeto do procedimento licitatório na
modalidade de concorrência seja por menor preço global.

Será decretada a classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste
Estudo e do Edital, apresentar o maior desconto global, excluindo-se os casos com preços manifestamente
inexequíveis, respeitando o disposto nas alíneas a e b, Parágrafo 1°, Art. 48 da Lei 8.666/1993.

3.10          Conclusão da análise do cenário e demonstrativo dos resultados e melhor aproveitamento dos
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recursos humanos, materiais e financeiros

A respeito do tipo de modalidade de licitação, a concorrência e a modalidade de licitação que se realiza, com
ampla publicidade, para assegurar a participação de quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos no
edital convocatório, ou seja, amplia a escolha dos consumidores e contribui para reduzir os preços e melhorar a
qualidade.

No que tange à forma de contratação, é recomendável que o modelo de contratação seja por menor preço global,
visto que não há necessidade de parcelamento da solução.

Em que pese a complicada situação financeira pela qual passa o Estado, entende-se que uma licitação econômica e
eficiente, obedecendo aos critérios da Lei n° 8.666/93, toma eficaz a aplicação dos recursos públicos, possibilitando
um investimento correto.

O modelo escolhido tem potencial para ser eficaz, uma vez que atende os requisitos e especificações definidas pelo
DER-RJ para a contratação.   Tem potencial para ser eficiente, uma vez que utiliza a modalidade mais adequada, o
que resulta em preços melhores para a Administração e viabiliza o processo licitatório.

Outrossim, proporciona uma maior eficácia nas atividades concedentes à execução dessa obra e, aumenta-se assim,
a possibilidade da entrega de um serviço de melhor qualidade.

4.              SOLUÇÃO

O objetivo específico deste estudo e subsidiar e orientar quanto à contratação de empresa para “Execução de obras
de implantação, terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização na Rodovia RJ-158, no trecho entre
RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234 (Angelim / São Fidélis), com uma extensão de 11,20 km”,a fim
de viabilizar o Objeto desta contratação.

Com isso, todas as indicações deste estudo apontam para uma solução efetiva que permitirá à Administração
Pública Estadual obter os resultados esperados de melhor qualidade e com maior celeridade, flexibilidade e com
preços vantajosos, possibilitando a adoção das melhores práticas de gestão dos serviços.

4.1         Definição sucinta do objeto

“Execução de obras de implantação, terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização na Rodovia RJ-158, no
trecho entre RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234 (Angelim / São Fidélis), com uma extensão de
11,20 km”.

4.2         Informações complementares

Cabe informar que o código SIGA referente às estimativas de custo apresenta-se sob o n°(ID-162556).

4.3         Definição da natureza do serviço

Os serviços para a execução da obra serão contratados por escopo, ou seja, são aqueles que impõem a contratada o
dever de realizar a prestação desses serviços específicos em um período predeterminado, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, quando observadas as hipóteses previstas
no Parágrafo 1°, Artigo 57 da Lei 8.666/93.
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Nos serviços contratados por escopo, tem-se como fato gerador da finalização do contrato o cumprimento das
obrigações assumidas. Neste contexto, caso a contratada realize a entrega da obra antes do prazo contratual o mesmo
poderá ser considerado finalizado.

5.              Desenho da Contratação

No que tange à forma de contratação, será realizada a licitação na modalidade concorrência em conformidade com a
Lei n° 8.666/1993 e o Decreto Estadual n° 46.642/2019 (Regulamenta a fase preparatória das contratações no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro).

5.1         Forma de execução da contratação

A CONTRATADA deverá realizar os serviços utilizando-se de equipamentos e mão-de obra da própria empresa,
ficando a CONTRATANTE desobrigada de fenecer quaisquer equipamentos ou pessoal para o cumprimento dos
serviços.

A CONTRATANTE emitira uma Ordem de Serviço, datada e assinada por autoridade competente, formalizando o
início do serviço a ser executado e que deve também ser assinada pela CONTRATADA em até 5 (cinco) dias úteis.
O modelo da Ordem de Serviço segue no Anexo I deste Estudo.

O não atendimento injustificado da CONTRATADA para assinatura da Ordem de Serviço será considerado como
fato qualificador da inexecução total do objeto constante da respectiva Ordem de Serviço, para os fins previstos na
legislação em vigor e no compromisso de execução dos serviços.

Nos preços propostos pela CONTRATADA já se encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, como frete,
encargos fiscais, sociais, trabalhistas e quaisquer outros. Correrão exclusivamente por conta da contratada quaisquer
tributos, taxas ou preços públicos devidos.

A CONTRATADA não será ressarcida de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos no
orçamento, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.

Para o desenvolvimento dos serviços, a empresa contratada deverá empregar a metodologia proposta no memorial
descritivo e atender aos requisitos de qualidade e segurança, em conformidade com as normas vigentes relacionadas
as obras e serviços para implantação do projeto. 

Cabe especificamente a CONTRATADA, atender as seguintes condições:

• Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, respeitando as normas, regulamentos e leis
aplicáveis aos serviços técnicos realizados para a execução da obra, em especial as exigências das Normas
Técnicas da ABNT;

• Executar todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental.

Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida previa defesa, as penalidades previstas no artigo 87,
incisos l a IV, da Lei n° 8.666/93.

5.2              Informações contratuais

5.2.1        Duração do contrato

A presente contratação terá a duração de 18 (dezoito) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro,
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podendo ser prorrogado observado o constante do art. 57, § 1° da Lei n° 8.666/93.

5.2.2             Validade e apresentação das propostas

Antes de apresentar a proposta, a empresa deverá realizar todos os levantamentos essenciais em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços ou modificações do contrato.

O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente cotação, englobando todos os custos
diretos e indiretos incidentes.

As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias (§ 3°, art. 64 da Lei Federal n° 8666, de
1993), contados a partir da data de entrega das propostas.

5.2.3            Reajuste de preços

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contrato fazer jus ao reajuste do valor
contratual pelo índice de Reajustamento da EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou
dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n° 8.666/93.

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser
protocolizado na Unidade Protocoladora do Órgão Contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do
índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Código Civil.

O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação
conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de
Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da Resolução SEFAZ nº
971/2016.

5.2.4            Garantia

Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma
garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.º   8.666/93, da ordem de 1,5%
(um virgula cinco) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória. Para obras, serviços e
fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis,
demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto
poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato, conforme § 1°, do mesmo Artigo 56.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura
para os seguintes eventos:

• Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
• Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;
• Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
• Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. Caso o valor do contrato
seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal Nº. 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 1,5% (um virgula cinco) do valor do Contrato.
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Nos casos em que os valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de
requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da
obra.

Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera integralmente ao contratante,
que promovera a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o
debito verificado.

Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a Contratante se utilizará da garantia dada para a finalidade de
se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e
danos sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 5(cinco) dias uteis seguintes
à sua notificação.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n°8.666/93, a empresa Contratada
deverá complementar, no prazo de 72(setenta e duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de
1,5% (um virgula cinco) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontado da garantia, seu valor original será recomposto no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

5.2.5             Critérios e práticas de sustentabilidade

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade
ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrução Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e
no Decreto Federal n° 7.746/2012, no que couber.

Deverão ser observadas, também, durante a execu9ao dos serviços, as orientações dos programas do Governo do
Rio de Janeiro, bem como do DER-RJ, voltados para as práticas sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos
temas abaixo:

• Economia de energia;
• Economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis;
• Economia de água;
• Reciclagem de lixo;
• Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lâmpadas fluorescentes,

equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe à CONTRATADA realizar práticas sustentáveis de manejo dos recursos renováveis, a redução dos
resíduos e poluições, a utilização de energia e materiais eficientemente, empregando equipamentos mais mordemos
e adequados as normas e preservação ambiental.

Os critérios e práticas sustentáveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

• Decreto Estadual 43.629/12;
• Catálogo SIGA - itens sustentáveis;
• A3P Governo Federal;
• NBRISO 14001- Sistemas de Gestão Ambiental;
• OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) -  Segurança e saúde no trabalho;
• AS 8000 (Social AccountabilityInternational) – normas socialmente      responsáveis;
• NBR 1600l(ABNT) - sistema de gestão da responsabilidade social;
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• Selo Verde (FSC - Forest Stewardship Council) - madeira;
• Classificação ENCE - eficiência energética;
• Fundaciónlnstituto de Desarrollo Regional
• Projeto Prefeito Amigo da Criança (Fundação Abrinq);
• Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão Pública (UFRGS);
• /www.ufrgs.br/nutep/principal.php
• ldéias para ação municipal (lnstituto Polis)
• Programa de Gestão Pública e Cidadania (FGV)
• Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
• /www.gvces.com.br/
• Catálogo Sustentável.
• /www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de três ocorrências, em um período de 30 dias, por descumprimento das orientações
acima, a empresa a ser contratada poderá sofrer as sanções previstas em contrato, assegurado o direito à ampla
defesa e contraditório.

5.2.6             Transferência de conhecimento, tecnologia, técnicas empregadas e transição contratual

Não haverá necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas por não ser um serviço de natureza intelectual ou estratégica.

5.2.7             Possibilidade de subcontratação

Conforme Art. 72 da Lei 8666/93-. 0 contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada
caso, pela Administração.

De acordo com o acordão TCU 2002/2005, "A subcontratação deve ser adotada unicamente quando necessária para
garantir a execução do contrato e desde que não atente contra os princípios constitucionais do processo licitatório, e
nem ofenda outros princípios relacionados às licitações, notadamente o da seleção mais vantajosa para a
administração (Artigo 3° da Lei 8666/93)

No que tange aos serviços objeto da subcontratação, esses não poderão ser os itens especiais do contrato,
especialmente aqueles para os quais foram solicitados atestados de capacidade   técnica, por   ocasião   da   abertura  
do   certame.   (Acordão   TCU n°3 l44/2011-Plenária).

Portanto, os serviços que poderão ser subcontratados deverão ser inequivocamente, complementares ou acessórios,
mas não os principais.

Por outro lado, o TCU em sua decisão, aceita a subcontratação desde que a Administração venha a exigir do
subcontratado a apresentação dos documentos de habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto a
regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, econômica e financeira, além do cumprimento no
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. (Licitações e Contratos: Orientações e
Jurisprudência do TCU. Ed Brasilia:TCU 2010).

Independente da previsão em Contrato é importante que a subcontratação seja previamente autorizada pela
Administração. Caso esta não se registre, de acordo com atrigo 78 e no seu inciso VI, define: a subcontratação total
ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato constituem motivo para rescisão de Contrato.
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Nesse contexto, o limite aceito para a subcontratação é a administração quem vai decidir dentro de sua
discricionariedade, pautado sempre pelos princípios que regem a administração pública, principalmente os da
moralidade e razoabilidade.

Será permitida a subcontratação de atividades complementares ou acessórias, ou seja, exceto itens de relevância,
desde que estejam dentro dos limites definidos pela Administração, limitada, no máximo a 30% (trinta por cento) do
valor contratado.

5.2.8   Possibilidade de participação de consórcio

A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na
medida em que nas contratações de serviços comuns de engenharia civil, perfeitamente pertinente e compatível para
empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às
quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira,
condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis
licitantes individuais.

 A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de
consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto,
em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos,
a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não,
de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da
literalidade do texto da Lei Federal nº  8.666/93, que em seu artigo 33 atribui à Administração a prerrogativa de
admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de
constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por
prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisão com relação à vedação à participação de consórcios, expressa neste subitem, para o
caso concreto em análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas
que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas licitações. 

5.2.9   Possibilidade de participação de cooperativa

A vedação e justificada pela natureza do serviço que será prestado, incompatível com as características das
cooperativas, uma vez que as tarefas não seriam passiveis de execução com autonomia pelos cooperados, sem
relação de subordinação com a cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Público
pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisões (Acórdão n° 1815/2003-Plenário, Acórdão n° 307/2004-Plenário que
culminaram com a publicação da Súmula n° 281 TCU: 

"Évedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo coma é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o
contratado, bem coma de pessoalidade e habitualidade. "

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do serviço pressupõe subordinação jurídica entre os empregados e o
contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser vedada a participação de sociedades cooperativas na
presente licitação, uma vez que tais entidades seriam "cooperativas fraudulentas" ou meras intermediadoras de mão
de obra.
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5.3       Seleção de fornecedor

5.3.1          Forma de seleção

A presente contratação se dará por procedimento licitatório na modalidade de concorrência, nos termos da Lei
Federal n° 8.666/93, combinada com Decreto Federal n° 9.412 de 18/06/2018.

5.3.2          Regime de contratação

A licitação será realizada pelo regime de Licitações e contratos da Administração Pública, nos termos da Lei Federal
n° 8.666/93.

5.3.3          Âmbito da licitação

A licitação terá âmbito nacional.

5.3.4          Qualificação técnica

Relativamente à qualificação técnica, sem prejuízo das demais regras previstas no artigo 30 da Lei n.º 8.666/93,
deverá ser exigida a comprovação  de aptidão de desempenho  de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

O Responsável Técnico indicado pela empresa licitante deverá apresentar atestados em seu nome, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.

Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma,
contemplem serviços similares ao objeto do edital.

A qualificação técnica profissional exigida, devendo manter correlação com a da quantidade e natureza dos serviços
que se pretende contratar, visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Administração, quanto ao
cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária competitividade daqueles que
possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para executar o objeto.

A comprovação de aptidão da licitante deverá ser feita através da apresentação de atestados, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante prestou atividade pertinente e compatível com
características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado na forma do Inc. 11, do Art. 30, da
Lei n°. 8.666/93, observando as peculiaridades do objeto deste Termo de Referência, devendo o documento estar
assinado, datado e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo.

• A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços semelhantes.

• A comprovação de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica são vinculados à licitante,
deverá ser feita através de cópia de suas fichas de registro de empregado, dos contratos de trabalho ou por
meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e os
profissionais qualificados.

• Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil para a
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comprovação do vínculo.
• No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável

técnico,
• Como comprovação de qualificação técnica, todas (com o atestado do mesmo profissional) serão inabilitadas.
• Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou

soma, contemplem serviços similares do objeto do edital.
• Não será aceita a comprovação de aptidão de que trata este Estudo por meio de documento emitido pela

própria licitante ou por empresa do mesmo grupo.
• A comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de atestados técnicos deverá ser exigida para

os itens de maior relevância listados a seguir:

• Transporte de carga de qualquer natureza;
• Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente;

As Parcelas acima mencionadas referem-se a serviços com alto grau de complexidade e relevância e as respectivas
execuções deverão ser realizadas junto às empresas/profissionais especializados, uma vez que a falta de expertise
técnica pode acarretar risco elevado à perfeita implementação do Objeto.

5.3.5          Qualificação econômico-financeira

O licitante detentor da proposta de menor preço deverá apresentar certidões negativas de falências e recuperação
judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da
autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição
para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.

Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de
pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da
documentação exigida no presente subitem, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo
competente.

Poderão participar do certame as empresas que comprovarem atuação no ramo de atividade compatível com o objeto
deste termo e que possuam capital social em valor correspondente a, no mínimo, 10% do valor estimado para o
contrato.

5.4       Adequação do ambiente ao órgão

Pelas características dos serviços objeto deste Estudo, não será necessária adequação do ambiente organizacional.

5.5       Classificação quanto ao sigilo

As informações contidas no presente Estudo deverão estar disponíveis para qualquer interessado, pois não se
caracterizam como sigilosas, conforme Lei Federal n° 12.257/2011.

5.6       Servidores que participarão da fiscalização do contrato a ser celebrado

A execução do contrato será acompanhada por Gestor e fiscalizada por comissão de fiscalização a ser designada,
pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, que determinara o que for necessário para o fiel
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cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a
regularização de falhas.

Deverão os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotando em registros próprios todas
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas e defeitos
observados.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, não
implicando a sua ocorrência em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei 8.666/93.

A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização
própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por
escrito, sejam apresentadas à fiscalização todas as divergências ou duvidas porventura encontradas que venham
impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à
CONTRATANTE e reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu
período de execução.

Será designado um servidor para acompanhamento do serviço, no local de atuação.

5.6.1          Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas

A CONTRATADA deverá apresentar, junto com as medições de serviço todos os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal quanto aos débitos trabalhistas, tributários, FGTS, INSS, Receita Federal.

Serão adotadas as seguintes ações em caso de descumprimento das obrigações citadas ac1ma:

• Retenção das notas fiscais ou faturas em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada;

• Retenção da garantia contratual prestada para cobertura dos casos de descumprimento das obrigações de
natureza trabalhista e previdenciária da CONTRATADA. 

6.      Assinatura dos responsáveis pela elaboração

Declaro que sou responsável pela elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, para contratação de empresa
para a “Execução de obras de implantação, terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização na Rodovia
RJ-158, no trecho entre RJ-194/A  (Ponte da Bóia / Itaocara) – entre RJ-234 (Angelim / São Fidélis), com uma
extensão de 11,20 km”, que levantou os elementos essenciais que irão compor o Termo de Referência e demonstrou
ser viável a contratação demandada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Eng.º   Diogo de Oliveira da Silva
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Assessor Especial da Diretoria de Obras Regional 1-DER-RJ
ID 4271114-2

7.Ratificação da Autoridade competente

APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas
nas declarações acima.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Eng.º   NEWTON RODRIGUES MOREIRA JUNIOR
Diretor da Diretoria de Obras e Conservação - Regional l

ID 4373579-7

Rio de Janeiro, 20 setembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por Diogo de Oliveira da Silva, Assessor, em 20/09/2022, às 17:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Newton Rodrigues Moreira Junior, Engenheiro, em 20/09/2022,
às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9
de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código
verificador 39864533 e o código CRC B765BB2B.

Referência: Processo nº SEI-330022/000577/2022 SEI nº 39864533

Av. Presidente Vargas,, 1100 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP CEP 20071-002
Telefone:   

Criado por lorrana.borges, versão 4 por lorrana.borges em 20/09/2022 16:50:10.

SEI/ERJ - 39864533 - Estudo Técnico Preliminar https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visual...

25 of 25 28/10/2022 09:57

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

